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در هفتله هلای اخیلر املارت اسلامی 
دسلتاوردهای شلاخص و قابلل توجله 
در میدان نظامی و سیاسلی داشته است 
که نشلانگر پختگلی، صابلت، درایت 
و ایسلتادگی مجاهدین امارت اسلامی 
اجیلر  ایلادی  و  اشلغالگران  برابلر  در 
آنهاسلت؛ هرچنلد در طلول عملیلات 
مجاهدیلن  »الخنلدق«  پیروزمندانلۀ 
نظاملی  پیشلرویهای  اسلامی  املارت 
و فعالیلت هلای سیاسلی چشلمگیری 
داشلته؛ املا آنچله کله قابلل تمجیلد و 
سلتایش اسلت فعالیلت هلای نظامی و 
سیاسلی اخیلر اسلت کله خوشلبختانه 
بیلرق املارت اسلامی را برافراشلته تر 
از قبلل در اهتلزاز نلگاه داشلته اسلت.

در  داشلتند   تصمیلم  کله  اشلغالگران 
سلالجاری بلا تشلدید حملات نظامی 
بمباردملان  طریلق  از  بیشلتر  هلم  )آن 
هلای هوایلی( فشلار طاقلت فرسلا بلر 
مجاهدیلن وارد کننلد تلا بله زعم غلط 
شلان علزم مجاهدین شکسلته شلده و 
آنها را خسلته بسلازند و در این راسلتا 
و  وحشلت  هیچگونله  از  متاسلفانه 
جنایلت بر مللت مظلوم دریلغ نکردند 
دسلت آخر نه اینکه نتوانسلتند کمترین 
تزللزل در ارادۀ قلوی و علزم فوالدیلن 

اسلامی  املارت 
کننلد؛  وارد 
بلکله بله اعتراف 
بلا  خودشلان 
هلای  شکسلت 
و  فضیحانله 
بسلی ذللت بلار 
شلدند  مواجله 
کله جلز ناکاملی 
رسلوایی  و 
و  آنهلا،  بلرای 
و  ناملی  خلوش 
بلرای  سلربلندی 
اسلامی  املارت 
چیلز دیگلری در 

نداشلت. پلی 
  و نیلز آنچله که 
بله اسلم پروسلۀ 
انداختنلد  راه  بله  انتخابلات  نمایشلی 
چنلان به فضیحلت و هزیملت انجامید 
کله شلاید در طلول سلال های اشلغال 
نشلده  ذلیلل  و  زده  فاکلت  چنیلن 
بودنلد؛ چله آنکله هشلدارهای مکلرر 
املارت اسلامی مبنلی بلر بله چاللش 
توسلط  نمایشلی،  انتخابلات  کشلاندن 
مجاهدیلن قهرملان رنگ عملل به خود 
گرفتله و چنلان ضربله هلای مهلک  بر 
پیکلر فرسلودۀ اشلغال وارد کردنلد که 
و  تحملل  غیرقابلل  اشلغالگران  بلرای 
جبلران بلوده از جمله آنکه هسلته های 
مهلم شلان در جنوب بطلور کامل نابود 

گردیدند.
 امارت اسلامی با به هاکت رسلاندن 
)مثلل  امریلکا  وفلادار  هلای  جنلرال 
جنلرال رازق و جبار قهرملان( و ایجاد 
نمایشلی  پروسلۀ  انجلام  در  اختلال 
انتخابلات بلا ترتیلب دادن قریلب بله 
۵۰۰ عملیلات نظاملی در روزهای )۲۸ 
انتخابلات  هلش(   ۱۳۹۷ میلزان   ۲۹ و 
جعللی پارلمانی را چنان با شکسلت و 
بلن بسلت مواجه سلاخت که دوسلت 
و دشلمن بله نشلانۀ تعظیلم بله اقتلدار 
نظاملی املارت اسلامی سلامی زدند. 

در  اسلامی  املارت  حلال  عیلن  در 
قسلمت سیاسلی نیز از پای ننشسلته و 
باالخلره امریلکا را وادار بله گفتگلوی 
مسلتقیم کرد و رسلما مقامات بلند پایۀ 
امریلکا )بله رهبلری زلملی خلیللزاد( 
در کشلور قطلر بلا نمایندگان سیاسلی 
املارت اسلامی دیدار کلرده و حداقل 
زمینلۀ نشسلت هلای مهلم و حیاتلی 
بلرای ختلم اشلغال افغانسلتان و رفتن 
اسلتقال  امنیلت و  بله سلوی  کشلور 
واقعلی فراهلم شلد؛ این دسلتاورد مهم 
هلای  پیشلرفت  پهللوی  در  سیاسلی 
چشلمگیر نظاملی بسلی حائلز اهمیت 

و پُلرارزش اسلت. 
اکنلون کله هلل الحملد بیشلترین فیصلد 
خلاک افغانسلتان تحلت تسللط امارت 
اسلامی بلوده وهلل الحملد مجاهدیلن 
چله در میلدان نظاملی و چله در میدان 
سیاسلی دسلت بلاال دارند؛ اشلغالگران 
و ایلادی اجیلر آنهلا بایلد بیشلتر خلود 
و خلاص  علام  مضحکلۀ  و  ملعبله  را 
نگردانیلده و بجلای توسلل بله زور و 
تکلرار سیاسلت های شکسلت خوردۀ 
سلابق، حقایلق و واقعیلت های کشلور 
را پذیرفتله و برای حلل معضلۀ جنگ، 
بردارنلد و  گام هلای موثلر و واقعلی 
بداننلد کله بلا وحشلت و جنایلت و 
بمباردملان هلای کلور هوایلی هرگلز 
ملتلی  علزم  تواننلد  نملی  و  نتوانسلته 
را بشلکنند کله تاریلخ چنلد صدسلالۀ 
در  ناپذیلری  شکسلت  و  ایسلتادگی 
برابلر قلدرت های بلزرگ و مطرح دنیا 
را در خلود دارد؛ و بلا کوبیلدن بر طبل 
خونریلزی  و  آن  دوام  سلبب  جنلگ، 
هلای  خواسلته  بله  و  نگشلته  بیشلتر 
اسلامی  املارت  بله حلق  و  مشلروع 
پاسلخ مثبلت داده و بیلش ایلن علزم 
فوالدیلن و هملت مردانلۀ مللت افغان 
را بله امتحلان نگیرنلد و نیلز بدانند که 
راه درسلت و معقلول نجلات از باتاق 
تلداوم  بله  هرگلز  افغانسلتان   جنلگ 
جنلگ و وحشلت در ایلن کشلور ختم 

شلود. نمی 

سرمقاله
دستاوردهای قابل قدر 

سیاسی و نظامی 

امارت اسالمی
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 ملردم ملا اکثلرا در افلراط و تفریلط واقلع ملی شلوند و 
خیللی بله مشلکل اتفاق ملی افتد تلا راه معتدل و وسلط 
را اختیلار کننلد. وقتلی بله اسلام متمسلک می شلوند و 
بله احلکام آن چنلگ می زننلد خیلی محکم تمسلک می 
جوینلد و ذره یلی مخالفلت از برداشلت هلای شلخصی 
خلود  بنلام دیلن را تحملل نملی کننلد مگلر وقتلی بله 
بیراهله ملی رونلد تماملا بله حلد اقصلا و نهایلی آن می 

 . سند ر
اشلغالگران وقتلی بله این کشلور پلا نهادند به ایلن گمان 
بودنلد کله بلا رایلج سلاختن نظلام دموکراسلی میتواننلد 
و  پذیرفتله  آنانلرا  اشلغال  تلا  دهنلد  قناعلت  را  ملردم 
حکوملت دسلت نشلاندهء شلان را قبلول کننلد. آنلان به 
ایلن عقیلده بودند که ملردم افغانسلتان در گذشلته هرگز 
فرصلت داده نشلده انلد تا با آزادی کاملل در اختیار دین، 
بلی بندوبلاری اخاقلی وغیلره آزادی هلای داده شلده 
توسلط نظلام دموکراسلی زندگلی کنند و اگر اشلغالگران 

چنیلن زمینله یلی را برایشلان فراهم سلازند، ملردم از آن 
اسلتقبال کلرده و بله ایلن ترتیلب دموکراسلی ملی تواند 
منحیلث نظلام، دیلن و قاعلدهء زندگی آنان مبلدل گردد.
در این شلکی نیسلت که دموکراسلی دین آزادی اسلت و 
گاهلی ایلن آزادی به بی بنلد وباری نیز مبلدل می گردد. 
چنانچله دموکراسلی اتبلاع خلودرا اجلازه می دهلد تا از 
آزادی هلای زیلادی در زندگلی خلود برخوردار باشلند، 
مثلا آنلان ملی تواننلد هلر دینلی را کله خواسلته باشلند 
اختیلار کننلد و هرگاه خواسلتند آنرا تغییر دهنلد یا کاما 
تلرک کننلد. آنلان آزادی دارنلد تلا العیلاذ باهلل زنلا کنند، 
شلراب بنوشلند و معصیلت هلای دیگلری را مرتکلب 
شلوند. مگلر آزادی در دموکراسلی نیلز بلدون حلدود و 
قیلود نیسلت بلکله بعضلی قوانیلن و ضوابطلی وجلود 
دارد کله ایلن آزادی را محلدود می سلازد. بگونلهء مثال 
آزادی در دموکراسلی نبایلد باعلث ضرر رسلانی و اذیت 
دیگران شلود. اگر کسلی در دموکراسلی آزادی بیان دارد 

انتخابات؛ 
آخرین میخ بر تابوت دموکراسی

موفق افغان
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و میتوانلد هلر چه می خواهد از طریق رسلانه ها و 
یلا هلر طریق دیگر به سلمع مردم برسلاند، در عین 
حلال ایلن بیلان نباید باعلث توهیلن و تحقیر کس 
دیگلر شلود و نبایلد بلدون دلیلل بلوده و تهملت 
وارد کلردن بله شلخصیت کسلی باشلد. بله همین 
شلکل یک فلرد حق دارد در دموکراسلی موسلیقی 
بشلنود و سلگرت بنوشلد املا ایلن کارش نبایلد 
باعلث آزار و اذیلت دیگلران گلردد. )باید دانسلت 
کله دموکراسلی ممللوء از بدی هلا و مخالفت های 
شلرعی و حتی عقلی اسلت اما آنچله در اینجا ذکر 
ملی شلود نیلز از جمله ممیزات دموکراسلی اسلت 
و از آن نمیشلود چشلم پوشلی کلرد و ایلن به هیچ 
دلیلل بله معنای توصیف دموکراسلی و یلا پذیرفتن 

آن شلده نملی تواند.(
خواسلتند  اشلغالگران  وقتلی  افغانسلتان  در 
دموکراسلی را تطبیلق کننلد، ملردم ملا باز هلم آنرا 
در هملان چارچلوب افلراط انداختنلد و بله تطبیق 
آن پرداختنلد. شلخصی را ملی بینلی کله بله خیلی 
آواز بلنلد در خانله، دکان و یلا موتر خود موسلیقی 
ملی شلنود، دیگلری را مشلاهده ملی کنلی کله در 

مجللس علام، در اماکلن عامله و در موتلر سلگرت ملی 
نوشلد، جوانلان دیگری دیده می شلوند کله موتر خودرا 
در میلان سلرک متوقلف سلاخته و موسلیقی بلنلد و دل 
خلراش را بله آواز بلنلد از موتلر او خلارج ملی شلود و 
خلود بلا لباس های عجیلب و غریب نمایش اسللحه می 
نماینلد وغیلره حاالتلی که تمامی ما شلاهد آن هسلتیم و 
هلرگاه دربلارهء آن پرسلیده شلوند و یلا مورد بازپرسلی 
قلرار گیرنلد در جواب ملی گویند "دموکراسلی اسلت".
در افغانسلتان دموکراسلی توسلط ملردم علام و نافهلم نه 
بلکله توسلط قشلر مدعلی فهلم، دانلش و حکومتلداری 
خلوب نیلز در میادیلن مختللف بله همیلن شلکل تطبیق 
بهانلهء  بله  میخواهلد  بینلی  ملی  را  شلخصی  گردیلد. 
کنلد و  دیگلران تحمیلل  بلر  فکلر خلودرا  دموکراسلی 
دیگلری نظریلهء پوچ و بی ارزش خلودرا در بازار عرضه 
ملی کنلد و مخالفلت خلودرا ملورد هجلوم شلدید قلرار 
میدهلد. چنانچله حکوملت داران دموکلرات ملا نیلز بله 
بهانلهء دموکراسلی ملال و علزت ملردم را چلور، چپاول 
و پاملال کردنلد و حتلی جان های ملردم نیز از شلر آنان 
در املان باقلی نماند. کسلی به دلیل دموکراسلی رشلوت 
میخلورد، دیگلری بله همیلن دلیلل خویلش پلروری و 
تعصلب ملی کند و علده دیگلری به اسلتناد دموکراسلی 
ملردم را وادار بله پذیرفتلن قوانیلن و لوائلح شلان کلرده 
و هلر نلوع مخالفلت با آنلرا مخالفت و دشلمنی بلا نظام 

دموکراسلی در کشلور ملی خواننلد.
انتخابلات که یکلی از عناصر مهم و برازندهء دموکراسلی 
داشلت.  تطبیلق  چنیلن  ایلن  افغانسلتان  در  نیلز  اسلت 
انتخابلات اخیلر پارلملان بخصلوص، بله مثابلهء آخریلن 
میلخ بلر تابلوت دموکراسلی در افغانسلتان زده شلد تا با 
ایلن دسلت آورد جدیلد جنازهء دموکراسلی آماده باشلد 

و ملردم منتظلر دفن آن باشلند.
در ایلن انتخابلات زن، ملرد، جلوان و پیلر اعلم از علماء، 
دانشلمندان، سیاسلیون، جاهلان، بی سلوادان، مسللمان، 
کمونسلت، ملحلد و غیره همه اشلتراک کردنلد و کمپاین 
هلای انتخاباتلی را شلروع کردند. در جریلان این کمپاین 
هلا، رشلوت، دزدی، دروغ، افتلراء، تهملت، بلد اخاقی، 
زور گویلی و خاصله همله عیلوب شلرعی توسلط این 
کاندیلد هلا بله نمایلش گذاشلته شلد. سلپس روزی فرا 
رسلید کله همله بله سلوی صنلدوق هلای رای برونلد و 
بله گملان خلود شلان سرنوشلت خلودرا تعییلن کننلد. 
انتخاباتلی کله بعلد از سله سلال از تاریلخ اصللی خلود 
انعقلاد ملی یابلد و در آن بیشلتر از ۱۲۰ ملیلون داللر بله 
مصلرف ملی رسلد در حقیقت بایلد خیلی منظلم بوده و 
مدیریلت جدی از آن صورت گیلرد مگر اینبار در جریان 
انتخابلات مدیریلت ضعیلف ادارهء کابل، کمیسلیون های 
انتخابلات و حتی موسسلات نظلارت بر انتخابلات چنان 
بله ایلن عنصلر مهلم دموکراسلی توهیلن و تحقیلر کلرد 

انتخابات که یکی از عناصر مهم 
و برازندهء دموکراسی است نیز در 
افغانستان این چنین تطبیق داشت. 
بخصوص،  پارلمان  اخیر  انتخابات 
تابوت  بر  میخ  آخرین  مثابهء  به 
زده شد  افغانستان  در  دموکراسی 
جنازهء  جدید  آورد  دست  این  با  تا 
مردم  و  باشد  آماده  دموکراسی 

منتظر دفن آن باشند.
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کله اگلر موسسلین دموکراسلی زنده ملی بودند شلاید از 
مایوسلی سلکتهء مغلزی ملی کردنلد و یلا حلد اقلل بله 

بیملاری هلای روانلی مبتا می شلدند. 
بلر اسلاس انتخابلات دموکراتیلک بایلد حلد اقلل ۵۱ در 
صلد ملردم واجلد شلرایط در رای دهلی اشلتراک ورزند 
کله  اسلت  ایلن کشلور حاللت قسلمی  در  اکنلون  املا 
بیشلتر از 6۰ درصلد خلاک در تصلرف مجاهدین اسلت 
و در آنجلا انتخابلات ممکلن نیسلت. نله تنهلا ایلن بلکه 
در مناطقلی کله تحلت تصلرف ادارهء اجیلر بلوده اسلت 
بلر اسلاس اعتلراف کمیسلیون انتخابلات بیشلتر از هزار 
سلایت رای دهلی در جریلان روز انتخابلات بسلته بودند 
و در آنجلا کسلی رای داده نتوانسلت. در سلایت هایلی 
کله بلاز بودنلد تلا یلازده روز اسلناد و صندوق هلا آماده 
نبلود و در بعضلی والیلت ها لسلت هلای رای دهندگان 
والیلت دیگلر آنجا ارسلال شلده بلود. بلا وجلود اینهمه 
مشلکات وقتلی رای دهلی آغلاز شلد، علده یی نله تنها 
اینکله چنلد رای دادنلد بلکله صنلدوق هلای رای را بلا 
خلود بله خانه هلای خود بردنلد و در چند سلایت دیگر 

صنلدوق هلا بعلد از رای دهلی ناپدید شلد. 
از جملله تخطلی هلای انتخاباتلی ایلن هلم بلود کله بله 
اعتلراف رای دهنلدگان آنلان روز تلا شلب بله کاندیدان 
محلددی رای دادنلد املا فلردای آن روز چون خواسلتند 
ببیننلد کله کاندیلد شلان چنلد رای بدسلت آورده اسلت 
بلا صدمله مواجله شلدند زیلرا کاندیلد شلان اصلا رای 

بود.  نگرفتله 
از سلوی دیگلر بله اعتلراف بعضلی از افلراد داخلل در 
حکوملت، رئیلس جمهلور توانسلت در ۱۵ دقیقله رای 
خلودرا بله صنلدوق بیانلدازد در حالیکله رئیلس اجرائیه 
ناملش در لسلت رای دهنلدگان نبلود و بعلد از ۲۵ دقیقه 
توانسلت رای خلودرا اسلتفاده کنلد. پلس اکنلون اگلر 
همیلن ملدت حلد اقلل را کله ۱۵ دقیقله اسلت در نظلر 

بگیریلم در هلر سلایت انتخاباتلی یلک موظف توانسلته 
اسلت در ۱۵ دقیقله رای یلک رای دهنلده را بگیرد یعنی 
در جریلان روز کله سلاعت ۸ آنلرا حسلاب کنیلم تلا ۸ 
شلب تنهلا 4۸ تلن توانسلته انلد رای بله هملکاری یلک 

موظلف رای دهنلد. 
ایلن آملار و شلمار نشلان دهنلدهء این حقیقت اسلت که 
افغلان هلا انتخاباتلی را کله گفتیلم عنصلر مهلم و حیاتی 
دموکراسلی اسلت چنلان بله تمسلخر گرفتنلد کله دیگر 
راهی برای بقای دموکراسلی در این کشلور نگذاشلتند و 
دموکراتلان را بلا ایلن اعملال خلود چنان شلرمندهء ملت 
سلاختند که اگر اندکی شلرم و حیا داشلته باشند در آینده 
نتواننلد نلام دموکراسلی را بله زبلان براننلد. کاندیدهلای 
ایلن انتخابلات بعلد از اختتام این پروسله، آنرا شلرم آور 
تریلن انتخابلات در تاریلخ بشلریت و انتخابلات جنلگل 

خواندند. 
از سلوی دیگلر رئیلس دوللت اجیلر املارت اسلامی را 
چاللش داد تلا بیاینلد ببیننلد کله ملردم نظلام مجاهدیلن 
را ملی پذیرنلد یلا نظلام دموکراتیلک ادارهء کابلل را و 
گفلت: "دا گلز دا میلدان". همیلن بلود کله ملردم فیصله 
خلود را کردنلد و بعلد از اختتلام انتخابلات تملام مردمی 
کله بسلوی صنلدوق هلای رای رفتله بودند در برگشلت 
صدها دشلنام نثار جان اشلرف غنی و کمسلیون انتخابات 
کلرده و علده یی بعلد از انتظلار طویل و یا مواجه شلدن 
بلا مشلکات فلوق الذکر علاوه بلر تقلب های بیشلمار 
مجبلور شلدند تلا بلدون رای دهلی بله خانه هلای خود 
برگردنلد و مجاهدین بلدون اینکه انلدک حرکتی در این 
راسلتا انجلام دهنلد جواب این چالش اشلرف غنلی را به 

زبلان ملردم بلرای او دادند.
*****
****
***
**
*

این آمار و شمار نشان دهندهء این حقیقت است که افغان ها انتخاباتی را 
که گفتیم عنصر مهم و حیاتی دموکراسی است چنان به تمسخر گرفتند 
که دیگر راهی برای بقای دموکراسی در این کشور نگذاشتند و دموکراتان 
را با این اعمال خود چنان شرمندهء ملت ساختند که اگر اندکی شرم و حیا 

داشته باشند در آینده نتوانند نام دموکراسی را به زبان برانند.
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دشلمنان اسلام کله همیشله مترصلد فرصت و بله دنبال 
ضربه به اسلام و مسللمانان اند بار دگلر فاجعه آفریدند 
و طلی یک عملل ناجوانمردانه و بزدالنله یکی از علمای 
بلزرگ کشلور همسلایه پاکسلتان را بله طلرز دردنلاک و 

فجیع به شلهادت رسلاندند.
انا هلل و انا الیه راجعون

او کله در گفتلار و کلردارش، در نشسلت و برخاسلت 
اش، در دیلدار و شلنیدارش هلر لحظه و هرگاه عشلق به 

اسلام و محبلت به مسللمانان ملوج می زد.
او کله شلب هلا در نیمله هلای شلب بلرای پیلروزی 
مسللمانان دسلت بله دعلاء و روزهلا بلا اسلتفاده از هلر 
فرصلت علیله اسلتکبار و اسلتعمار سلخن رانلده و برای 

املت اسلامی حیثیلت “ناصلح امیلن” را داشلت.
او کله بله شمشلیر علزت مسللمانان؛ یعنلی جهلاد فلی 
سلبیل اهلل بسلی فخر کلرده و بر طاغوت وقلت )امریکا( 
و دیگلر جبابلره زملان چنلان می خشلمید کله گاهلی از 
غصله و غلم اشلک و خشلم شلان درهلم می آمیخلت و 
بلا فریادهای کفر شلکن و سلخنان آتشلین خلود خواب 
راحت و آسلایش دشلمنان خوش آشلام را بر هم زده و 

یلاد علملای حقگلوی اسلاف را زنلده کلرده بود.
آری ا و جنلاب موالنلا سلمیع الحلق – رحمله اهلل – بود 
کسلی کله ناملش، قیادتلش، فکلرش، نگاهش، درسلش، 
از  پنلدش و سلخنش همله و همله سرشلار  دعایلش، 
حکملت و درایلت بلوده و چنلان حکیلم و دلسلوز بود 
کله در مسلند درس و مجللس شلان روحیله ایمانلی و 

سلحشلوری آدم تلازه می گردیلد.
شلهادت دردنلاک و رقلت انگیلز موالنلا سلمیع الحلق 
حقانلی، ریاسلت و شلیخ الحدیلث دارالعللوم حقانیله، 

پیشلوای دینلی در سیاسلت، و عاللم برجسلته در قیادت 
و رهبلری علمای پاکسلتان واقعلا المیه دردناکلی بود که 

قللب مسللمانان را بله شلدت جریحله دار سلاخت.
موالنلا، اسلتاد عریلزی بلود کله همله شلیفتگان عللم و 
طالبلاِن حدیلث وقتلی پلای درس شلان می نشسلت نله 
تنهلا از محضرشلان عللم آموختله؛ بلکله غیلرت، درد، 
دلسلوزی، بیلداری و مبلارزه را نیلز یلاد می گرفتنلد و 
حضورشلان در پایلگاه بلزرگ علمی “دارالعللوم حقانیه” 
همواره موجب مسلرت، خوشلی و قوت قلب شلاگردان 

و دوسلت داران شلان می گردیلد.
فقلدان موالنلا سلمیع الحلق – رحمله اهلل – الحلق کله 
بسلی سلخت و طاقلت فرساسلت؛ املا بلا ایملان بله آیه 
هلای صبلر و شلکیبایی و بلا افتخلار به قاملوس مقدس 
شلهادت )کله عملری آرزوی قلبی حضلرت موالنا بود( 
و بلا زنلده بلودن راه و فکر علملای ربانلی و ایدئولوژی 
دانشلمندان مبلارز و حقانلی، نله اینکله بلا ریخته شلدن 
خلون مظلومانله شلان کمرنلگ می شلود بلکله ضملن 
دالللت بر حقانیت راه شلان، سلبب بیلداری و انگیزه در 

بیلن پیروان شلان می شلود.
بلا تملام درد بلا موالنایلی که هملواره صلدای مظلومیت 
مللت های مظللوم )باالخص ملت مظلوم افغانسلتان( در 
سلطح منطقله و جهلان بلود وداع گفتله و ضملن تبریک 
شلهادت و ُحسلن خاتمله شلان از رب العالمیلن جنلت 

الفلردوس را برای شلان مسلئلت داریم .
نسلأل اهلل العظیلم رب العلرش العظیلم أن یتقبلله فلي 

الشلهداء
وأن یرزق أهله الصبر و الرضاء.

رد یاد شهید راه حق موالان سمیع الحق !

ابو صهیب حقانی
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الزمًا انسلان در مسلیر رسلیدن بله مقاصد واهلداف علیاء 
دینلی ودنیلوی  به مشلکات و موانعی مواجه می شلود، 
سلرانجام حلق غاللب و باطلل مغللوب ملی گلردد، البته 
برتلری مسللمانان منلوط  به اصلاح نفس ونیّلت، اتکاء 
کاملل بله اهلل بلی نیلاز و پیشله نملودن صبلر واسلتقامت 
ملی باشلد. باتردیلد هلر دشلواری و رنلج آسلوده گی، 
و هرشکسلت پیلروزی بله دنبلال دارد،»نابلرده رنج گنج 
میسلر نملی شلود« و پلس از هلر ُعسلر یُسلر ملی آیلد. 
فرمان خدواند متعال اسلت)َفإنَّ َمَع الُعسلِر یُسلًرا( سلوره 

انشراح. 
ترجمه: البته همراه با مشکل آسانی است.

ازحضلرت حسلن بصلری رحمه اهلل روایت شلده اسلت 
کله رسلول خدا صللی اهلل علیه وسللم با این آیله صحابه 
کلرام را ملژده ملی داد که: »لن یغلب عسریسلرین« هرگز 

یک سلختی بردو آسلانی غالب نخواهد شلد.
سلنت الهی تا کنون همین اسلت که هر کسلی برمشلکلی 
از خلود شلکیبایی نشلان دهد واز تله دل بر خلدا اعتماد 
نمایلد  واز هلر طلرف منقطلع شلده بله او بپیونلدد، و بر 

فضلل او امیلدوار باشلد، و بلر تأخیلر پیلروزی مأیلوس 
نگلردد، حتملًا خداونلد در حلق او آسلانی عنایلت ملی 

فرماید.
زمانلی کله به تاریخ صلدر اسلام ، تابعین و تبلع تابعین 
آنهلا در راه نشلر و  یابیلم کله  مراجعله نمائیلم درملی 
اشلاعت دیلن  بله چه انداز سلختی ها و زحملات طاقت 
فرسلای مواجله گردیده انلد باوجلود آن همه دشلواریها 
از تبلیلغ حلق  ومبلارزه در برابلر باطل دسلت نبرداشلتند 
و در ایلن راه قربانلی هلای بلی مثاللی تقدیلم نمودنلد 
کله باآلخلره  در نتیجله صبلر وپایلداری هلای بلی دریغ  
نصلرت  پلروردگار شلامل حلال شلان گردیلد، مللت ها 
و قبائلل گلروه گلروه بله اسلام عزیلز گرویدنلد و دین 
مقلدس به گوشله و کنار دنیلای پهنلاور مواصلت ورزید 
کله املروز ملن وشلما مرهلون احسلان فداکاریهلای آنها 

. هستیم
تضلاد وکشلمکش بیلن پیلروان حلق وباطل از نخسلتین 
لحظلات تاریلخ تلا کنلون ادامله داشلته اسلت ونلزاع و 
درگیلری هلا گلذرا بلوده اسلتمرار وتداوملی در تاریلخ 

آنگاه که امداد خداوندی بیاید ...!

سعید بدخشانی
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کجلا  منازعلات  ایلن  پایانلی  نقطله  نلدارد. 
بله  توجله  بلا  بلود؟  خواهلد  وقلت  وچله 
وعلده قلرآن، نقطله نهایلی ایلن تضلاّد غلبه 
وپیلروزی ایملان و نابلودی کفلر و رهلروان 

آن ملی باشلد.
وقتلی کله پیمان ناتلو بسلرکردگی آمریکا بر 
افغانسلتان هجلوم نظامی وفرهنگلی آوردند، 
کردنلد،  اشلغال  را  کشلور  زمیلن  و  فضلا 
رسلید  خلود  اوج  بله  وجنایلت  وحشلت 
علده ای مجاهدین را بشلهادت رسلاندند، و 
شلماری را بله زنلدان هلای جهنملی چلون 
ناملو، بگلرام، پلچرخلی و... سلوق  گوانتلا 
دادنلد، در نهایلت مللت مظلوم افغلان مورد 
قلرار  گوناگلون  هلای  وتعذیلب  شلکنجه 
گرفت و از سلوی دگر جاسوسلان و میدیای 
زرخریلد غلرب هملواره تبلیلغ می کلرد که 
هیلچ نیلروی تلاب رویلا رویلی بلا ارتلش 
تبلیغلات  امریلکا را نلدارد و حتلی  مجهلز 
بجایی رسلیده بلود کله طرفلداران امریکای 

طاغلوت  ملی افزودنلد  اینها بله تکنالوژی دسلت دارند 
کله انسلان در زیلر زمیلن هلم از چنلگال شلان نجلات 

نخواهلد یافلت وغیلره تبلیغلات دروغیلن دیگلر ...
لکلن مجاهدیلن بلا وسلائل ناچیلز املا بلا ایملان قوی و 
تلوکل به خدای توانا جهلاد مقدس و حمات چریکی را 
علیله تجاوزگلران آغلاز نمودند و به ملرور زمان  جبهات 
رزمی سلپاهیان سلربکف اسام در مقابل عسلاکر جبابره 
عصلر رشلد ونملو کلرد، و در نتیجه وجلب وجب خاک 
کشلور بلرای خارجی ها وغاملان حلقه بگوش شلان به 
جهنلم مبدل گردیلد و اشلغالگران مجبوراً عسلاکر  خود 
را از اطلراف و نواحلی بله پایلگاه هلای مسلتحکم  در 
شلهرها جابجا سلاختند تا بدین وسلیله بتواننلد از تلفات 
سلنگین نیروهلای وحشلی خلود جلو گیلری نماینلد، با 
وجودیکله در قلعله های جنگلی محصور انلد مجاهدین 
استشلهادی خلواب را  از چشلمان شلان ربلوده اسلت 
و سلسلله عملیلات کوبنلده الخنلدق کملا کان  بشلدت 

دارد. جریان 
شلایان یلادآوری اسلت کله طالبان قبل از اشلغال کشلور 
هلم آمریکا را به  گفتگو دعوت کرده بودند ودر سلالهای 
نخسلت تجلاوز نیلز بله آنهلا صلدا زدنلد کله  معضله از 
راه جنلگ حلل نمی شلود  اما اسلتکبار جهانلی )امریکا( 
چنلان مغلرور بود کله  اصًا بله مذاکره و تفاهلم اهمیتی 
قائلل نمی شلد ، حلال پس ازگذشلت هفده سلال جنگ 
بلی مفهلوم و پرهزینله بله حقیقت پلی بردند که  تسللط 

بلر ایلن ملت از راه جنگ کاری بسلا مشلکل اسلت، این 
قلوم و اراضلی تسلخیر ناپذیرانلد. بنلاًء  تیملی را جهت 
هملوار سلازی راه برای رسلیدن بله تفاهلم و مذکرات با 
امارت اسلامی  گماشلتند تلا بدین ذریعله زمینه  خروج 

نیروهلای خود را مهیا بسلازند.
حاضلر شلدن  فرعون عصلر  به میز گفتگلو  جز نصرت 
و املداد خداونلدی و ثملره فلداکاری هلا و قربانلی های 
بلی دریلغ مجاهدیلن ومللت باشلهامت  افغلان چیز دگر 
نبلود مجاهدیلن کله در طلی هفلده سلال انلواع مصائب 
ومشلکات را تحملل نمودنلد باالخلره  به آرملان دیرینه 
خویلش  کله )پیلاده سلاختن  نظلام اسلامی و تنفیلذ 
احلکام شلرعی، تامیلن امنیلت، رفلاه وترقلی( می باشلد 

نزدیلک شلده انلد و بله آن نائلل خواهند گشلت.
 ان شاءاهلل. و ماذلک علی اهلل بعزیز

سنت الهی تا کنون همین است که هر کسی 
برمشکلی از خود شکیبایی نشان دهد واز ته 
دل بر خدا اعتماد نماید  واز هر طرف منقطع 
امیدوار  او  فضل  بر  و  بپیوندد،  او  به  شده 
باشد، و بر تأخیر پیروزی مأیوس نگردد، حتمًا 

خداوند در حق او آسانی عنایت می فرماید.

در  اسالم  سربکف  سپاهیان  رزمی  جبهات 
مقابل عساکر جبابره عصر رشد ونمو کرد، و 
در نتیجه وجب وجب خاک کشور برای خارجی 
ها وغالمان حلقه بگوش شان به جهنم مبدل 
گردید و اشغالگران مجبورًا عساکر  خود را از 
در  مستحکم   های  پایگاه  به  نواحی  و  اطراف 

شهرها جابجا ساختند.
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بله فضلل و مرحملت رب العلمیلن اکنون با این شلماره 
از مجله به سلالنامۀ پنجمین سلال از سلسلله شلماره های 
مجللۀ وزیلن حقیقت رسلیدیم مجللۀ که ابتداء )درسلت 
پنلج سلال پیلش( بلا تلوکل محلض آغاز شلد و بلا تمام 
امیلد بله نصلرت هلای غیبلی حضلرت حلق، هلل الحملد 
بلا هملکاری دوسلتان نویسلنده، قللم بله دسلتان متعهلد 
و مبلارزان مخللص قلملی ایلن مجلله جایلگاه خلود در 

سلسلله مجلله هلای رسلمی امارت اسلامی پیلدا کرد.
از آنجلا کله مبلارزۀ جهادی امارت اسلامی حلاوی یک 
داعیلۀ بلزرگ اسلت و بیلداری املت مسللمه را در متلن 
خلود دارد و نبلرد سلخت و سرنوشلت سلاز بیلن جهان 
حلق و باطلل در جریلان اسلت و قربانلی های بلی مثال 
مجاهلدان قهرملان امارت اسلامی ضرورت به تفسلیر و 
تشلریح دارد تا دسلتاوردهای شلاخص امارت اسامی به 
نسلل حاضر و نسلل های آینده به ودیعه گذاشلته شلود؛ 
بلدون تردیلد سلسللۀ رسلانه های مکتلوب کله از قدیم 
االیلام در دل تاریلخ ماندگاریها و اثربخشلی های منحصر 
بله فلرد خلود را داشلته و بله عنلوان اسلناد و تاریخچلۀ 

مفصلل و زنلده یلک نظلام یلاد می شلود بلا همیلن دید 
املارت اسلامی نیلز توجله خاص بله رسلانۀ مکتوب و 
چاپی داشلته و حسلب امکانات، اسلباب ماندگاری، نشو 
و نملای اسلتعدادهای مخللص قلملی را بلا راه انلدازی 
چندیلن مجلله حفلظ کلرده اسلت کله یکلی آنهلا مجلۀ 
حقیقلت اسلت کله چند سلال قبل بله حمایت و شلفقت 

بلزرگان املارت اسلامی تاسلیس گردید.
مجللۀ وزیلن حقیقت بلا طی کردن مراحل نشلیب و فراز 
اینلک به یک تریبون حقگویی تبدیل شلده و در دل خود 
صدهلا واقعله و موضلوع مهلم و قابل بحث کشلور را به 
هملراه دارد؛ حقیقلت در واقلع انعلکاس دهنلدۀ حقایلق 
تلخ و شلیرین کشلور اسلت که سلعی دوسلتان نویسنده 
و هیئلت مدیلره از همان بلدو روزهای آغاز بلر این بوده 
کله مجله هملواره با سلسلله ابتلکارات و تنوعات جدید 
و جاللب بله هملراه باشلد و بلرای خواننلدگان عزیز در 

هلر شلماره چیز نلو و جاللِب توجه ارایله کند.
حقیقلت از چنلد سلال بدینسلو در طلول ایلن سلال هلا 
مهلم تریلن حلوادث امنیتلی و چالشلی در سلطح ملی و 

پنجمین سال نشرۀی حقیقت                                        
هب بهاۀن 

احمد تنویر )مدیر مسئول مجلۀ حقیقت(
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بیلن الملللی را بله تصویر کشلیده اسلت، 
بلر موضوعلات مهلم اشلراف داشلته و بلا 
راه اندازی سلسلله مصاحبله های جالب و 
جلذاب هملواره در هر شلماره گلپ های 
مجاهلدان  از  بسلیاری  از  تلازه  و  گفتنلی 
مخللص و مسلئوالن جهلادی در رده های 
مختللف، ارایله داده اسلت، سلسلله هلای 
علملی و پلر محتلوا را انعلکاس داده و از 
جنایلات و خباثلت های دشلمنان خارجی 
تحلیلل و  بلا  و  نملوده  داخللی بحلث  و 
میهملان  و خواندنلی  گلرم  هلای  تبصلره 
خانله هلا و دلهای پلر محبلت خوانندگان 

عزیلز خلود بوده اسلت.
در کیفیلت دیزایلن داخللی و چلاپ مجله 
در قاللب و انلداز ایلده آل و عاللی تلاش 
گردیلده و هلل الحملد به قول اکثر دوسلتان 
بیننلده هلر شلماره نسلبت بله گذشلته بلر 
کیفیلت و کمیلت آن افلزوده شلده و بلا 
ارایلۀ پیشلنهادات ارزنده و انتقلادات مفید 
خواننلدگان و مسلئوالن املر کوشلیده تلا 
همچنلان رونلد بهتر شلدن و بلا کیفیت تر 
شلدن را طلی نملوده و بلا اِعملال نظلرات 

تلا  دهنلده  نظلر  دوسلتان  ارزنلدۀ  و سلایق  ارزشلمند 
حلدود زیلادی بلر جذابیلت و محبوبیلت مجلله افلزوده 

است. شلده 
در صفحلات اجتماعلی )فیسلبوک و تویتلر( و همینطلور 
در صفحله رسلمی سلایت دری االملاره، مجللۀ حقیقلت 
در وبسلایت هلا و صفحلات اجتماعلی نیلز خواننلدگان 
و هملکاران خلود را داشلته و در هلم رسلانی مطاللب 
آن در دنیلای مجلازی توسلط دوسلتان ارزشلمند نهایت 
هماهنگلی و هملکاری هلا صلورت گرفته اسلت که این 
ملورد باعلث گردیده کله مجلله حقیقت بار بار به سلمع 
و نظلر مخاطبیلن خلود برسلد و عاقله منلدان خلود را 

بیلش از پیلش افزایلش دهد.
در املور چاپ و سلایر بخلش های تخنیکی نیز دوسلتان 
متعهد و مخلص همیشله در تلاش ارایۀ مجله در کیفیت 
خلوب و عاللی بلوده و بسلی زحملت هلای ارزشلمند 
کشلیده و ملی کشلند کله واقعلا زحملات آن بزرگلواران 
قابلل قلدر و الیلق تمجیلد اسلت، نیلز در نشلر و توزیع 
آن در نقلاط مختللف کشلور کله آرزوی تملام مسلئولین 

و دسلت انلدرکاران بلوده توجله جلدی صلورت گرفته 
و هملۀ شلان از هلر طریلق کوشلش ملی کننلد تلا مجله 
در حلد وسلیع نشلر و توزیلع شلود و در جاهلای دور و 
نزدیلک بله دسلت مللت موملن و مسللمان ما رسلیده و 
در خانه های مسللمانان، در دسلت اوالد مسللمان دیده و 
خوانلده شلود؛ که هلل الحمد نسلبت به گذشلته هلا اکنون 
بخاطلر توجله عمیلق مسلئوالن فرهنگی بیلش از قبل در 

ایلن زمینه اقلدام گردیده اسلت.
بلا ایلن همله ضملن تشلکر و قدردانلی فلراوان از تملام 
پرسلونل عزیلز و هملکار مجله، رهبری محترم و مشلفق 
کمسلیون فرهنگی امارت اسلامی، همکاری بی شلائبه و 
مخلصانلۀ عزیلزان نویسلنده، املور چاپ، نشلر و توزیع، 
بلاز هم دسلت ملا بله سلوی هملکاری و حمایلت تمام 
عزیلزان دراز بلوده و چشلم ملا بله پیشلنهادات ارزنلده 
و انتقلادات سلازنده و ارایلۀ طلرح و ابتلکارات جدیلد 
در املور کیفلی و کملی مجلله دوختله شلده اسلت کله 
امیدواریلم ملا را مثل گذشلته در این سلنگر فکلری بهتر 

و بیشلتر از قبلل یاری برسلانند. 

کردن  طی  با  حقیقت  وزین  مجلۀ 
یک  به  اینک  فراز  و  نشیب  مراحل 
تریبون حقگویی تبدیل شده و در 
موضوع  و  واقعه  صدها  خود  دل 
مهم و قابل بحث کشور را به همراه 
انعکاس  واقع  در  حقیقت  دارد؛ 
دهندۀ حقایق تلخ و شیرین کشور 
است که سعی دوستان نویسنده و 
هیئت مدیره از همان بدو روزهای 
این بوده که مجله همواره  بر  آغاز 
با سلسله ابتکارات و تنوعات جدید 
برای  و  باشد  همراه  به  جالب  و 
خوانندگان عزیز در هر شماره چیز 

نو و جالِب توجه ارایه کند.
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برادر وخواهر مسلمانم!
آیا او را می شناسی؟

آیا او از دوستان نزدیکت بود ؟
آیللا بللا او هللم صحبللت شللده بللودی و یللا اینکلله تجربلله 

همسللفر شللدن بللا او را داشللتی ؟
و شللاید هللم او از خویشللاوندان و همسللایگان نزدیکللت 

بللود ؟
بلللی، جنللرال رازق را مللی گویللم، فرمانللده پولیللس 
قندهللار، کلله چنللد روز پیللش توسللط مجاهللد بللی بللاک 
ودلیللر، بلله سللزای اعمللال مجرمانلله خللود رسللید و 

بللرای همیشلله چللراغ ظلمللش خامللوش شللد.
 چراغ ظلم ظالم تا ابللد نمی سوزد

گر شبی سوزد شبی دیگر نمی سوزد.
به راستی چقدر او را می شناختی ؟

شللناخت تللو از او، شللناختی  نزدیللک و دقیللق اسللت یللا 
شللناختی از دور و سللطحی ؟

آنچلله کلله مبرهللن اسللت اینسللت کلله ایللن بلله ظاهللر 
قهرمللان ملللی و پوشللالی، مثللل دیگللر هللم قهرمانللان 
صللف باطللل، فقللط یللک مللزدور و جانللی سللفاک و 

ظالللم در لبللاس افغللان هللا بللود و ال غیللر.
مللزدوری کلله مثللل دیگللر مللزدوران آمریکایللی ایللن 
مللرز وبللوم، چیللزی جللز جنایللت و خیانللت، ظلللم 
وسللتم، قتللل و کشللتار، رعللب و وحشللت، ناامنللی و 
هللراس، تخریللب و ویرانللی بللرای مللردم افغانسللتان بلله 

ارمغللان نیللاورد.
متاسللفم بللرای هملله سللاده لوحانللی کلله فریللب تبلیغات 
رسللانه هللای زرخریللد افغانللی را خللورده و ایللن سللفاک 

را بلله عنللوان قهرمانللی واقعللی مللی پندارند.
متاسللفم بللرای کللور دالنللی کلله بجللای درک واقعیللت 
و دیللدن حقیقللت، بللا جهالللت شللان خواسللته و یللا 
ناخواسللته آب در آسللیاب اهللل باطللل مللی ریزنللد و 
بجللای مرهللم گذاشللتن بللر داغ دل مظلومیللن رنجدیللده 
وسللتمدیده افغللان زمیللن، بللا ابللراز تأسللِف بللی خردانهء 

خللود، نمللک بللر زخللم هللای آن هللا مللی پاشللند.
خدایللا چقللدر دردنللاک اسللت کلله بعضللی از مسلللمانان 
امللروزی نمللی تواننللد بیللن حللق و باطللل فللرق بگذارند 
و بللا جهالللت و احساسللات بللی خردانللهء خللود بللر 

طبللل باطللل مللی کوبنللد.

فائز حقانی

جنرال رازق که بود؛
 آیا او را می شناسی؟
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اجازه دهید تا حقیقت را دریابیم .
به راستی جنرال رازق که بود؟

اجللازه دهیللد پاسللخ ایللن سللؤال را از زبللان مللردم غیللور 
و مجاهللد والیللت قندهللار بللرای تللان بازگویللی کنم.

شللنیدن نللام جنللرال رازق بللرای سللاکنان قندهللار فقللط 
تداعللی کننللدۀ یللک چیللز اسللت وبللس، ظلللم و جنایت، 

نلله چیللزی دیگللر.
کسللی کلله سللال هللا بللا برخللورداری از حمایللت حامیان 
از خللدا بللی خبللر خللود، بسللیاری از مللردم قندهللار را 

بلله ناحللق بلله خللاک وخللون کشللید.
آیللا مللی دانیللد مفقودشللدن بسللیاری از جوانللان مؤمللن 
کلله تللا امللروز مفقوداألثللر شللده انللد و از سرنوشللت 
آنللان هیللچ اطاعللی در دسللت نیسللت ، از جمللله 

افتخللارات جنللرال رازق بللود؟
آیللا مللی دانیللد کلله چلله تعللداد از جوانللان در جلللوی 
چشللم عزیللزان خللود بللا فجیللع تریللن شللکنجه هللا 

توسللط قهرمللان ملللی مللا بلله قتللل رسللیدند ؟
ایللن را بللدان کلله بسللیاری از مللادران هنللوز داغللی از 
دسللت دادن فرزنللدان شللان را کلله توسللط او شللربت 

شللهادت نوشللیدند را فرامللوش نکللرده انللد.
بللدان کلله تعللداد زیللادی از کللودکان معصللوم تاامللروز 
چشللم انتظللار بازگشللت پللدران خللود هسللتند و نللام 
شللان را بللا شللور وشللوقی وصللف ناپذیللر، بللر زبللان 
کودکانلله خللود تکللرار مللی کننللد، غافللل از اینکلله 
ژنللرال بلله ظاهللر قهرمللان اجللازه نخواهللد داد هرگللز 

لللذت  آغللوش گللرم پللدری را بچشللند.
بللدان کلله کللم نیسللتند دختللران جوانللی کلله درابتللدای 
زندگللی خانلله آمللال شللان توسللط ایللن ظالللم تبدیللل بلله 
ماتمکللده شللده اسللت و بجللای لبللاس شللادی، لبللاس 

غللم بللر تللن کللرده انللد.
بللدان کلله تعللداد محللراب و منبرهایللی کلله تللا امللروز در 
فللراق اهللل خللود ماننللد اسللتوانۀ حنانلله آرام و بللی صدا 
مللی گرینللد زیللاد اسللت، بیللا و آن هللا را از نزدیللک 

ببیللن، بیللا تللا گریلله آنللان را بللا گللوش دل بشللنوی.
بیللا و ببیللن چقللدر از طالبللان علللم و ادب کلله بلله مثابلله 
غنچلله هللای ناشللکفته و زیبللای بهللاری بودنللد، بلله 
ناحللق بلله غللل و زنجیللر کشللیده شللده انللد و خللزان 
ظلللم و جفللای جنللرال ... اجللازه شللکفته شللدن را 
ازآنللان سلللب نمللود و اسللاتید و مللدارس در فللراق 

آنللان تللا امروزخللون گریلله مللی گرینللد.

برادر وخواهر مسلمانم.
بلله قندهللار بیللا، بلله میللان مللردم ایللن گوشلله از خللاک 

وطللن خللود.
بیللا و بلله صحبللت هللای شللان از نزدیللک  گللوش فللرا 

بللده.
بیللا و بللدان تللا از نزدیللک آنللان را نبینللی و دردهللای 
شللان را نشللنوی، هرگللز نخواهللی توانسللت حقیقللت را 

بفهمللی.
بیا و سری به بازار قندهار بزن .

بیا و پای درد دل تجار بازار قندهار بنشین.
بیللا تللا بفهمللی کلله چلله بللاج هایللی بلله بهانلله هللای 
واهللی بلله قهرمللان داسللتان مللا پرداخللت کللرده انللد 
و جنللرال از مللال ایللن بیچللاره هللا چلله خزانلله ای 

اندوختلله اسللت.
بیاتابدانللی کلله مللرگ جنللرال محبللوب، سللبب سللرور 

مللردم اسللت، نلله سللبب حللزن واندوهشللان.
بیللا تللا بدانللی مللرگ ژنللرال مرهمللی بللر زخللم هللای 
چندیللن سللاله مؤمنللان سللتمدیده شللده اسللت، ویشللف 

صللدور قللوم مؤمنیللن.
بیللا و بلله رسللانه هللای باطللل واهللل باطللل پشللت کللن، 
تللا خبرنللگار درونللت گزارشللی میدانللی تحویلللت دهد، 
گزارشللی کلله از دیللدن وشللنیدن آن بلله اشللتباهات خللود 

پللی خواهللی بللرد.
بیللا تللا بدانللی کلله ایللن دسللت قللدرت خداونللد بللود 
کلله ایللن فرعللون زمللان را بلله سللزای اعمالللش رسللاند.
بیللا تللا بدانللی کلله عدالللت خللدا برقللرار اسللت و فقللط 

رهللروان راه حللق غالبنللد وبللس.
بیللا تللا بدانللی کلله بللوق و کرنللای تبلیغاتللی نمللی تواننللد 
از ظالمللان نامللرد و خائللن، قهرمانانللی ملللی و شللجاع 

بسللازند.
بیللا تللا بدانللی کلله سللرانجام هملله مللزدوران مثللل 
جنللرال رازق چیللزی جللز ننللگ و رسللوایی هللر دو 

جهللان نخواهللد داشللت .
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بللرادر مسلللمانم ای کسللی کلله مللرا نشللناخته و بللاور 
غلللط در مللورد مللن داری !

من به کدامین شیوه می رزمم؟
و تو چگونه می سنجی؟

سللاح کاشللنکوف، آرپللی جللی، پیللکا و مرمللی اینهللا 
درهرخانلله افغللان یافللت مللی شللود و از دوران جهللاد 

روس باقللی مانللده اسللت.
میللن، میللن هللای کلله دسللت سللازخود مجاهدیللن اسللت 
از کللود کیمیللاوی زراعتللی و بشللکه هللای روغللن نباتللی، 
بللوره چللوب و ... ترتیللب مللی شللود فقللط چیزیکلله 
درایللن فارموللله رول مهللم دارد ایمللان، غیللرت، شللوق 

شللهادت، عاقلله منللدی بلله جنللت اسللت!

امر از کجا؟
 ما به فرمان این آیت به جهاد شروع کردیم:

»وقاتلوهم حتی التکون فتنه ویکون الدین کله هلل!«

کدام نظام؟
 نظللام کلله ۷ سللال کامللل شللریعت را در محللدوده 
افغانسللتان بعللد ازسللقوط خافللت اسللامی بللرای اولیللن 

بللار پیللاده کللرد. 

دشمن کیست؟
امریکا،ائتللاف ناتللو و طواغیللت کلله امرشللان را لبیللک 

گفتلله انللد. 

چند سال است سالح برداشته ام؟
تللا اکنللون ۱۷ سللال کامللل اسللت بلله ایللن شللیوه مللا 
جهللاد مللان را علیلله رأس الکفراداملله داده ایللم و ان شللاء 
اهلل ایللن جهللاد تللا قیللام قیامللت علیلله هللر کافللر و منافللق 
و مفسللد اداملله خواهللد داشللت. دشللمن بلله دشللمن هیچ 
رحللم نمیکنللد، میدانیللد کلله جنللگ از خللود تاکتیللک 
هللای زیللاد بللکار دارد و امللارت اسللامی فرزندان رشللید 
بلله آغللوش خللود دارد کلله صدهللا علمیللات موفللق را 

چند گفتنی از زبان 

یک مجاهد 

با مسلمان غافل

نویسنده: بریالی
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دربیللن دشللمن طللرح ریللزی و پیللاده نمللوده، ایللن بلله 
دشللمن بهترمعلللوم اسللت نسللبت بلله شللما کلله کمتللر 

خبرداریللد.
اکنللون ایللن مسللائل بللرای شللما متعللارف نیسللت و 
زمانیکلله شللما وارد صحنلله نظامللی شللدید خواهیللد 
فهمیللد کلله بللا دشللمن چگونلله مقابللله صللورت بگیللرد و 
ازکدامیللن شللیوه هللای جنگللی وتاکتیکی اسللتفاده شللود. 
چنانکلله شللما در راسللتای جلللب مللردم بلله حللزب و 
یللا گللروه تللان مللی سللنجید واز شللیوه هللای مختلللف 

اسللتفاده میکنیللد.
عقیللده مللا برایللن اسللت کلله در افغانسللتان هرکافللر 
اشللغالگر کشللته میشللود دسللت ظلللم و شللکنجه از سللر 
امللت کوتللاه تللر میشللود و امللت اسللامی یللک قللدم 
بسللوی نظللام واحللد اسللامی نزدیللک ترمیشللود. صللدای 
بمللب، غللرش تانگهللای غللول پیکللر، صداهللای دلخراش 
طیللاره هللای بللی ۵۲ و بللی سرنشللین هنللوز اداملله دارد، 
خللواب مسلللمانهای اطللراف شللهرها را ربللوده اسللت، 
در خانلله هللای شللان هملله روزه گلیللم غللم همللوار مللی 

باشللد.
جنللگ کفللر و اسللام اداملله دارد بگللذار کلله بکشللیم و 
شللهید شللویم تللا آنکلله نظللام اسللامی تأسللیس گللردد 
بلله اذن اهلل تعالللی ولللی جهللاد مللا را شللما دسیسلله 
ننامیللد و شللما کلله ادعللای مسلللمان بللودن و دشللمنی 
علیلله امریللکارا داریللد تحلیللل هللای تللان را ازتریبللون 

آنهللا پُللف نکنیللد. 
جنرالهللای وحشللی کلله هزارهللا مسلللمان را بلله شللهادت 
رسللانیده انللد دشللمنان دیرینلله مسلللمانان و مجاهدیللن 
مللی باشللند، زمانیکلله عسکرشللان را در پوسللته هللای 
شللان میکشللیم چگونلله کانهللای و رتبلله دارهللای شللان 

را آزاد میگذاریللم؟

ای مسلمان غافل!
تللو کلله تمللام عمللرت را در زیللر چتللر دموکراسللی 
و نظللام هللای کفللری صللرف کللرده ای و حتللی یللک 
سللاعت هللم در سللنگر نگذرانیللده ای و بللا دود و گللرد 
آن آشللنا نیسللتی، ازکجللا بایللد بدانللي کلله جنللگ بللا 
امریللکا چگونلله صللورت میگیللرد و شللیوههای مبللارزه 

علیلله دشللمن بلله کدامیللن طریللق اسللت؟

ای مسلمان غافل!

تویللی کلله ادعللای دشللمنی بللا امریللکا را داری، چگونلله 
دشللمنی مللن بللا دنیللای غللرب را کلله توسللط پیللکا، 
راکللت، میللن و حمللات استشللهادی صللورت مللی 
گیللرد و تللا بحللال هزارهللا عسللکرش را عمللا بلله قتللل 
رسللانیده ایللم و عنقریللب کلله پللا بلله فللرار مللی گللذارد، 

ایللن را بللازی و دسیسلله و فتنلله مللی پنللداری؟

ای مسلمان غافل!
تللو کلله  درامریللکا و تمللام دولللت هللای کفللری آزادانلله 
میتوانللی زندگللی کنللی و مللن کلله جللای نشسللتن 
و ایسللتادن نللدارم چطللور خللود را دشللمن و مللن را 

دوسللت امریللکا مخاطللب میکنللی؟

ای مسلمان غافل!
مللن کلله در مقابللل امریللکا باگوشللت واسللتخوانم مبللارزه 
میکنللم و تللو درشللهرها از شللعار هللای میللان تهللی زنللده 
بللاد ومللرده بللاد اسللتفاده میکنللی چطللور جهللادم را بازی 

وشللعار خللود را دشللمنی تلقللی میکنللی؟

ای مسلمان غافل!
مللن کلله سللینه را در مقابللل مرمللی امریللکا سللپرکرده ام و 
تللو درخانلله ات بیغللم نشسللته ای چگونلله مللن را معامللله 

گللر وخللود را مجاهللد اسللتوار حسللاب میکنی؟
کاش کمی انصاف پیشه کنی.
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از ایام نوجوانی هر وقت نام مابرادر آخند را می شنیدم 
بزرگان  از  را  او  کردم  می  خوشحالی  و  فخر  احساس 
غیاب  در  و  شناخته  اسامی(  )امارت  طالبان  تحریک 
برایش نهایت احترام قائل بوده و محبت داشتم بعدها که 
امارت اسامی می شد  در هر جمع، ذکر خیر مجاهدان 
در یادی از بزرگان آن، نام مابرادر آخند حتما شنیده می 
شد و می دیدم برای بسیاری مثل من حاجی ماصاحب 
محترم نهایت قابل قدر و احترام بوده و قلبا و شعورا به 

وی محبت و اخاص داشتند. 
بر  مبنی  هش(   ۱۳۹۷ عقرب  )دوم  چهارشنبه  روز  خبر 
رهایی محترم الحاج ما عبدالغنی برادر – حفظه اهلل – از 
زندان پاکستان خبری بی نهایت ُمفّرح و مسرت بخش بود 
که در خروجی رسانه ها قرار گرفت و پس از اندکی رسما 
حاجی  که  شد  تایید  اسامی  امارت  مجاهدان  سوی  از 

ماصاحب ما برادر آخند از زندان آزاد شده است.
هنگامیکه این خبر را دیدم ناخودآگاه از فرط خوشی اشک 
در چشمانم جاری شد و ندانستم چگونه الفاظ رهایی او 
را به دوستان خود خبررسانی می کنم؛ دیری نگذشت مثل 
من بسیاری از برادران مومن و مجاهد دوستاِن مخلص، با 
الفاظ »الحمدهلل، اهلل اکبر، سبحان اهلل، ماشاء اهلل و ...« خبر 
را به خوشحالی زیاد بدرقه و همرسانی کردند و این نشان 
می داد که آن مرد بزرگ چقدر محبوب دلهای مومنان و 
مجاهدان است و چقدر دلها و چشم ها مشتاق و منتظر 
آزادی حاجی  شنیدن  منتظر  ها  و چقدر گوش  دیدارش 

ماصاحب هستند.
بطور خاصه، از سخنان دوستانی که ایشان را از نزدیک 
شناخته چنین برداشت کرده ام که او کسی است که نامش 
در اوایل سالهای اشغال افغانستان به دست امریکا لرزه بر 

اندام کفار )امریکایی ها و ناتو( می افکند.

او معاون نخست، محبوب و نهایت مورد احترام و اعتماد 
مرحوم  اسامی(  امارت  فقید  )موسس  ماصاحب  لوی 

بود.
او شکسته، متواضع، خاکسار و بی نهایت دلسوز وطن و 

هموطن است.
مجاهدان را مثل فرزندان و برادرانش دوست دارد و آنها 

نیز مثل یک پدر و مرشد احترامش می کنند.
بخاطر اهلل چندین سال در وحشت های زندان دردها و 

سختی های بسی طاقت فرسا را متحمل شده است.
با صبر و حوصله و در عین حال با وقار، با درایت و با 

هیبت است.
برای  لحظه  ترین  دردناک  شدنش  زندانی  الحق  که  او 
مومنان و مجاهدان بود و آزادی اش خوشحال ترین لحظه 
ها را رقم زد و او که خبر آزادی اش باعث تقویه صفوف 
و ایجاد انگیزه و مرهم زخم ها و دل های پر غم و درد 
مومنان و مجاهدان شد؛ آری او ما عبدالغنی مشهور به 

ما برادر است؛ سمبل صبر، استقامت و پایداری.
حفظه اهلل تعالی و رعاه.

مسرت  خبرهای  چندمین  از  یکی  آخند  مابرادر  رهایی 
بخش روزهای اخیر است که مومنان و مجاهدان می شنوند 
و آن خوشی ها را با تمام وجود درک و احساس می کنند.
یک  حاضر  شرایط  در  مابرادر  شدن  آزاد  شک  بدون   
اهلل  که  است  اسامی  امارت  برای  سیاسی  مهم  دستاورد 
رب العزت را مبنی بر این الطاف و مرحمت هایش نهایت 
سپاسگذاریم و ضمن آنکه به رهبری امارت اسامی آزادی 
حاجی ماصاحب – حفظه اهلل – را از صمیم قلب تبریک 
های  پیروزی  آرزوی  مجاهدین  و  مومنان  تمام  به  گفته، 
روز افزون در میدان های نظامی و سیاسی مسئلت داریم. 
به امید خبرهای خوش و خوش تر از سنگر نظامی تا دفتر سیاسی.

راهیی مالربارد 

ُسمبل اپیداری رگامی باد!
 ابو صهیب حقانی
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ادارۀ مجلــه: محتــرم شــاهین صاحــب اگــر در ابتــدا خــود 
بــه خواننــدگان عزیــز مجلــه حقیقــت معرفــی  را مختصــرا 

نماییــد.
جــواب: نللام مللن محمللد سللهیل شللاهین اسللت. باشللندۀ 
والیللت پکتیللا هسللتم. در زمللان جهللاد علیلله اشللغال 
اتحللاد شللوروی سللابق مدیللر مسللئول مجللله هللای 
مختلللف جهللادی بللوده ام  و در زمللان جنللگ هللای 
تنظیمللی خانلله نشللین بللودم. از آغللاز تحریللک اسللامی 
طالبللان بللا تحریللک یکجللا شللدم. سللپس بلله صفللت 
معللاون نمایندگللی امللارت اسللامی بللرای ملللل متحللد 
در نیویللارک، معللاون سللفارت امللارت اسللامی در 
اسللام آبللاد و مدیللر مسللئول کابللل تایمللز در کابللل 
ایفللای وظیفلله نمللوده ام. تحصیللات عصللری خللود را 
تللا مرحللله لیسللانس بلله پیللش بللرده ام و دروس شللرعی 

را تللا بلله مرحلللهء دورۀ کوچللک نللزد علمللای مختلللف 
خوانللده ام. یللک تعللداد کتللاب هللا را نللزد عالم مشللهور 
کشللور شللیخ الحدیللث مولللوی شللهاب الدیللن دالور 
صاحللب خوانللده ام. چنانچلله برایتللان معلللوم اسللت، 
شللیخ صاحللب اکنللون در دفتللر سیاسللی امللارت ایفللای 
وظیفلله مللی نمایللد و مسللئولیت یللک بخللش دفتللر 
سیاسللی را بلله دوش دارد. اکنللون در دفتللر سیاسللی 
امللارت اسللامی بلله صفللت عضللو و سللخنگوی ایللن 

دفتللر ایفللای وظیفلله مللی نمایللم.
ادارۀ مجلــه: لطفــا از تاریخچــۀ تاســیس دفتــر سیاســی 

امــارت اســامی و اهمیــت آن بفرمائیــد؟
جــواب: بعللد از تجللاوز امریللکا بللر کشللور عزیللز مللا 
افغانسللتان، در اوایللل وقتللی که بللزرگان امارت اسللامی 

سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسالمی افغانستان در کشور قطر

گفتگوی ویژه مجلۀ حقیقت با

محترم سهیل شاهین صاحب

ترتیب: ابو حسینه هروی

 با تشکر از محترم افغان غازی، محترم حبیبی و محترم افغانی صاحب

اشاره: از آنجا که فعالیت های نظامی مجاهدین در سنگر روز به روز رو به افزایش است، همزمان فعالیت 
های دفتر سیاسی امارت اسالمی در قطر نیز این روزها بسیار در اوج است و خوشبختانه دستاوردهای 
شاخص و ارزنده در عرصۀ سیاسی برای امارت اسالمی پدید آورده اند؛ به همین نیت بر آن شدیم تا با 
سالنامۀ  در  صاحب  شاهین  سهیل  محترم  سیاسی  دفتر  سخنگوی  با  با  شرایط  و  فرصت  از  استفاده 

مجله گفتگویی ویژه داشته باشیم که در ذیل خدمت شما خوانندگان عزیز تقدیم است.
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آهسللته آهسللته بلله تمللاس مللی شللدند، در آغللاز بخاطللر 
انسللجام امللور یللک تعللداد کمیسللیون هللا را ایجللاد 
کردنللد کلله یکللی از آن کمیسللیون سیاسللی بللود. آنللگاه 
چهللار عضللو بللرای کمیسللیون سیاسللی تعییللن گردیللد. 
سللپس بللا مللرور زمللان، بللر اسللاس صوابدیللد رهبللری 
امللارت اسللامی بعضللی افللراد مهللم دیگللر نیللز در آن 
مقللرر شللدند و سللاحۀ کاری آن وسللیع تللر گردیللد. 
در سللال ۲۰۱۰ بللر اسللاس بعضللی ضللرورت هللا، نللام 
کمیسللیون سیاسللی بلله دفتللر سیاسللی تبدیللل شللد. 
راپللور فعالیللت هللای آن را مسللتقیما بلله مقللام رهبللری 
تقدیللم مللی کللرد و ایللن سلسللله تللا کنللون جریللان 
دارد. در سللال ۲۰۱۱ اعضللای دفتللر سیاسللی در دوحلله 
پایتخللت کشللور قطللر جابجللا شللدند و هللدف ایللن 
بللود کلله بخاطللر حللل سیاسللی مسللئله افغانسللتان راه را 
بللاز نگهداریللم زیللرا قبللل از ایللن دشللمنان و مخالفیللن 
امللارت اسللامی مللی گفتنللد کلله امللارت اسللامی تنهللا 
پالیسللی نظامللی دارد و نمللی خواهللد مسللئله افغانسللتان 
بلله شللکل صلللح آمیللز حللل کنللد. ایللن را هللم مللی 
گفتنللد کلله مللا مللی خواهیللم مسللئله افغانسللتان را بللا 
طالبللان حللل کنیللم مگللر آدرس آنللان معلللوم نیسللت. 
رهبللری مدبللر امللارت اسللامی خواسللت کلله جلللو 
بهانلله هللا و توجیهللات بیجللای دشللمن را بگیللرد و 
دفتللر سیاسللی را در دوحلله بلله صفللت یگانلله مرجللع 
تمللاس بللرای فعالیللت هللای سیاسللی جابجللا کنللد. 
اکنللون دفتللر سیاسللی ۱4 عضللو دارد کلله در آن، پنللج 
تللن دوسللتان مللا نیللز شللامل هسللتند کلله در ایللن اواخللر 
از جانللب مقللام محتللرم رهبللری امللارت اسللامی بلله 

صفللت اعضللای دفتللر سیاسللی تعییللن شللده انللد.
دفتــر  کاری  رونــد  و  تشــکیات  بــه  راجــع  مجلــه:  ادارۀ 
سیاســی و همچنــان دســتاورد هــای مهــم ایــن دفتــر اگــر 

دهیــد؟ بیشــتر  وضاحــت 
ــواب: دفتللر سیاسللی بخللش هللای مختلللف ماننللد  ج
بخللش کشللورهای اروپایللی، کشللور هللای افریقایللی، 

آسللیا،  شللرق  جنللوب  کشللورهای 
امریللکا، برتانیلله، بخللش تمللاس بللا 
افغللان هللا، بخللش آسللیای مرکللزی، 
بخللش شللرق میانلله، بخللش روابللط بللا 
موسسللات حقللوق بشللر و ملللل متحللد 
وغیللره دارد. هللر بخللش بللا کشللورهای 
سللاحهء خللود در تمللاس اسللت. بلله 
طللور مجمللوع دفتللر سیاسللی از همللان 
آغللاز تللاش کللرده اسللت کلله داعیلله، 
حقانیللت و مظلومیللت مللردم مظلللوم 

و مسلللمان افغانسللتان را بلله جهللان برسللاند. مسللئلۀ 
افغانسللتان را بللرای آنللان واضللح کنللد و موقللف امللارت 
اسللامی را در قبللال حللل مسللالمت آمیللز ایللن مسللئله 
بیللان کنللد. در ایللن ارتبللاط دفتللر سیاسللی دسللت 
آوردهللای قابللل ماحظلله دارد. مثللا کشللورهایی کلله 
همللراه مللا در تمللاس هسللتند، اکنللون بلله ایللن بللاور انللد 
کلله امللارت اسللامی حمایللت مردمللی دارد و امریللکا 
نمللی توانللد کلله ایللن مسللئله را از راه نظامللی حللل 
کنللد و امریللکا بایللد بللا امللارت در میللز گفتگللو بنشللیند. 
ایللن در حالللی اسللت کلله قبللا همیللن کشللور هللا بلله 
اثللر تبلیغللات زهراگیللن دشللمن بلله امللارت اسللامی بلله 
چشللم گللروه دهشللت افگللن مللی دیدنللد. مگللر امللروز 
ایللن تهمللت را غیللر واقعللی و غیللر عادالنلله مللی داننللد 
و مللی گوینللد کلله امللارت اسللامی یللک نیللروی مهللم 
نظامللی و سیاسللی افغانسللتان اسللت. 
بیللش از نصللف نفللوس افغانسللتان در 
مناطللق تحللت تسلللط امللارت اسللامی 
زندگللی مللی کننللد. تمامللی موسسللات 
در  جهانللی  بشللری  هللای  کمللک 
هماهنگللی و بللا اجللازهء دفتللر سیاسللی 
امللارت اسللامی و کمیسللیون هللای 
مربوطلله فعالیللت مللی کننللد. مگللر 
اکنللون هللم دشللمن سللعی مللی کنللد از 

دفتر سیاسی بخش 
های مختلف مانند بخش 

کشورهای اروپایی، کشور 
های افریقایی، کشورهای 
جنوب شرق آسیا، امریکا، 

برتانیه، بخش تماس با 
افغان ها، بخش آسیای 

مرکزی، بخش شرق میانه، 
بخش روابط با موسسات 
حقوق بشر و ملل متحد 

وغیره دارد.
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راههللای مختلللف اذهللان جهانیللان 
را در ارتبللاط بللا امللارت اسللامی 
مغشللوش کنللد. دفتللر سیاسللی بللا 
تقدیللم موقللف اصولللی خویللش 
تبلیغللات دشللمن را خنثللی مللی 
کنللد زیللرا ایللن تبلیغللات دروغیللن 
یکللی از عوامللل بللزرگ جنللگ در 
افغانسللتان اسللت و حل مسللالمت 
آمیللز مسللئله افغانسللتان را پیچیللده 

تللر مللی سللازد.
ادارۀ مجلــه: در ایــن اواخــر دیدارهــا و نشســت هــا بــا هیــأت 
امریکایــی در رســانه هــا خبــر ســاز شــد، اگــر در مــورد ایــن 
دیــدار هــا اندکــی معلومــات دهیــد و خواننــدگان را مطلــع 
ســازید کــه نتایــج ایــن دیدارهــا را چگونــه ارزیابــی مــی 

کنیــد؟
جــواب: بلللی، مللا بلله تاریللخ ۸ و ۹ مللاه جللون سللال 
جللاری )۲۰۱۸( بللا یللک هیللأت امریکایللی کلله ریاسللت 
آنللرا الیللس ویلللز معللاون وزارت خارجللهء امریللکا برای 
آسللیای جنوبللی و آسللیای مرکللزی بلله دوش داشللت در 
دوحلله )قطللر( دیللدار داشللتیم کلله ایللن خبللر در آن زمان 
رسللانه ای هللم شللد. بعللد از آن بلله تاریللخ ۱۲ اکتوبللر 
بللا یللک هیللأت دیگللر گفتگللو کردیللم کلله ریاسللت آنللرا 
خلیللل زاد نماینللدۀ خللاص امریللکا بللرای امللور صلللح 
بلله دوش داشللت. ایللن نشسللت هللای ابتدایللی بللود، و 
تللا حللد زیللاد تمرکللز آن بللر اعتمللاد سللازی بللود. البته از 
خاتمللۀ اشللغال و یللک تعللداد نگرانللی هللای امنیتللی یللاد 
آوری شللد مگللر بحللث تفصیلللی آن تللا آغللاز مذاکللرات 
رسللمی بلله تعویللق افتللاد. البتلله در نشسللت هللای یللاد 
شللده موقللف امللارت اسللامی در ارتبللاط بللا تمامللی 
مسللائل بلله جانللب امریکایللی رسللانیده شللد. قابللل 
یاددهانللی اسللت کلله در اعتماد 
سللازی موضوعللات بللاز شللدن 
دفتللر، خاتملله یافتللن لسللت 
سللیاه، آزادی اسللیرها ومسللائل 

دیگللر شللامل بللود.
شــما  کلــی  نظــر  مجلــه:  ادارۀ 
و  سیاســی  اوضــاع  بــه  راجــع 
و  چیســت  کابــل  رژیــم  نظامــی 
اینکــه شــرایط آینــده را چگونــه 
مــی کنیــد؟ و ارزیابــی  تحلیــل 
جــواب: رژیللم کابللل گرفتللار 
اسللت،  داخلللی  اختافللات 

تشللکیات ایللن رژیللم بللر 
خللاف قانللون اساسللی اسللت 
کلله آن هللا زیللر چتللر طیللاره 
هللای بللی ۵۲ سللاخته انللد و 
بارهللا خودشللان نقللض کللرده 
انللد. از سللوی دیگللر، فاصللله 
افغانسللتان  مللردم  درمیللان 
نتیجللۀ  در  کابللل  رژیللم  و 
عملیللات هللای شللب هنللگام، 
حمللات هواپیماهللای بللی پیلللوت و بمبللاران بللر خانلله 
هللای مللردم ملکللی، روز بلله روز بیشللتر مللی شللود. 
شللکنجه شللدن مللردم ملکللی از سللوی اربکللی هللا و 
نیروهللای رژیللم نیللز، آن هللا را منللزوی سللاخته اسللت. 
بللا هملله شللعارهای دلفریللب امریکایللی هللا در رابطلله 
بلله رفللاه و پیشللرفت مللردم، هیچگونلله تغییللر مثبللت در 
زندگللی افغللان هللا نیامللده اسللت، بلکلله 4۰ در صللد 
افغللان هللا زیللر خللط فقللر زندگللی مللی کننللد. همچنللان، 
رژیللم کابللل اسللتراتژی ناقللص در قبللال صلللح دارد. 
ایللن موقللف مقامللات رژیللم کلله گفتگوهللا بلله مالکیللت 
و رهبللری افغللان هللا باشللد )و هللدف شللان از افغللان 
هللا، رژیللم اسللت( ناقابللل عمللل اسللت. زیللرا آن هللا بلله 
بُعللد خارجللی مسللئله کلله همانللا خاتمللۀ اشللغال اسللت 
و آن بلله گفتگوهللا درمیللان امللارت اسللامی و امریللکا 
ضللرورت دارد، اهمیللت نللداده انللد، بنللاًء اسللتراتژی 

شللان ناقللص اسللت.
قطــر  در  دفتــر سیاســی  روزانــه  هــای  برنامــه  مجلــه:  ادارۀ 
چگونــه اســت و شــما بــا چــه گــروه هایــی بیشــتر دیــد و وادیــد 

داریــد؟
جــواب : دفتللر سیاسللی شللاخه هللای مختلفللی دارد. هللر 
شللاخه بللا کشللورهای مربللوط بلله سللاحهء خللود تمللاس 
مللی گیللرد. وضعیللت تللازۀ افغانسللتان و خللط مشللی 
امللارت اسللامی را بللرای آن هللا واضللح مللی کنللد و 
در رابطلله بلله حللل مسللالمت آمیللز معضللل افغانسللتان 
از موقللف رسللمی امللارت اسللامی آگاه مللی سللازد. 
نماینللدگان کشللورهای مختلللف جهللان هللرگاه بخواهند 
از موقللف مللا آگاه شللوند و یللا بللرای حللل مسللالمت 
آمیللز مسللئلۀ افغانسللتان نقشللی ایفللا بکننللد، بلله همللرای 
مللا مللی بیننللد و مللا نظللر و موقللف خللود را بللا آن هللا 
شللریک مللی کنیللم. در سللال ۲۰۱6م، مللا شللش تللن 
ژورنالسللتان معللروف کشللور را دعللوت کللرده بودیللم و 
بللرای شللان روشللن گفتلله بودیللم، هللر گونلله پرسشللی 
داشللته باشللید، مللی توانیللد بللا دفتللر سیاسللی آزادانلله 

رژیم کابل گرفتار اختالفات داخلی 
است، تشکیالت این رژیم بر خالف 
زیر  ها  آن  که  است  اساسی  قانون 
چتر طیاره های بی ۵۲ ساخته اند و 

بارها خودشان نقض کرده اند.
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مطللرح بکنیللد. هیئللت مؤظللف امللارت اسللامی تللا 
دو روز بلله سللوال هللای آن هللا پاسللخ گفتنللد. مللی 
خواسللتیم شللش تللن ژورنالسللتان و نویسللندگان دیگللر 
کشللور را هللم دعللوت بکنیللم، تللا ابهامللی کلله در 
مللورد وضعیللت کنونللی افغانسللتان وجللود دارد از بیللن 
برداشللته شللود و بلله هملله پرسللش هللا و نگرانللی هللای 
ملللت جللواب گفتلله شللود. امللا متاسللفانه، رژیللم کابللل 
دریللن راسللتا مشللکات ایجللاد کللرد و در برابللر آمللدن 
آن هللا موانللع پیللدا کللرد، حتللی ژورنالسللتانی کلله ازیللن 
جللا بلله کشللور برگشللتند، بللا بازپرسللی و شللکنجه هللای 

دسللتگاه هللای امنیتللی رژیللم کابللل مواجلله شللدند.
ادارۀ مجلــه: در راســتای صلــح و فعالیــت هــای سیاســی 

در جهــت تحقــق آن اگــر معلومــات دهیــد؟
جــواب : دفتللر سیاسللی از روز تاسللیس بلله شللکل 
مللداوم فعالیللت هللای سیاسللی داشللته اسللت و بللرای 
آوردن صلللح واقعللی در افغانسللتان تللاش کللرده اسللت. 
نماینللدگان دفتللر سیاسللی در کنفرانللس هللای مختلللف 
کلله بللرای حللل مسللالمت آمیللز مسللئلۀ افغانسللتان 
برگللزار شللده شللرکت کللرده انللد، مثللا : کنفرانللس 
)فرانسلله(،  چانتیلللی  کنفرانللس  )جاپللان(،  کیوتللو 
کانفرانللس پگللواش )دوحلله( و اوسلللو فللورم وغیللره. 
نماینللدگان دفتللر سیاسللی از طریللق ایللن کنفرانللس هللا 
صللدای ملللت مظلللوم افغانسللتان را بلله گللوش جهانیللان 
رسللانیده و بللرای پایللان اشللغال و آوردن صلللح واقعللی، 

موقللف امللارت اسللامی را واضللح سللاخته اسللت.
ادارۀ مجلــه: یکــی از خبرســازترین خبــر رســانه هــای جهــان 
در مــورد اجــاس شــما در مســکو پایتخــت روســیه بــود اگــر 
در مــورد ایــن اجــاس و دســتاوردهای شــاخص سیاســی 

آن لطــف نمــوده کمــی وضاحــت بدهیــد؟
جــواب : چنانکلله بلله شللما معلللوم اسللت کلله بلله تاریللخ 
۹ نومبللر سللال جللاری میللادی، یللک هیئللت پنللج 
نفللری دفتللر سیاسللی امللارت اسللامی بلله سللرکردگی 
رئیللس دفتللر محتللرم شللیر محمللد عبللاس سللتانکزیی 
در نشسللت مسللکو فللار میللت شللرکت کردنللد و در 
آنجللا بلله اشللتراک کننللدگان در مللورد وضعیللت کنونللی 
افغانسللتان و حللل مسللالمت آمیللز کشللور معلومللات 
دادنللد. ایللن نشسللت مهللم بیللن المللللی بللود. اشللتراک 
سلله کشللور اعضللای دایمللی شللورای امنیللت )روسللیه، 
چیللن و امریللکا( ایللن نشسللت را مهللم تللر سللاخته بللود. 
اشللتراک نماینللدگان امللارت اسللامی دریللن نشسللت 
بلله معنللای ایللن بللود کلله جهللان امللارت اسللامی را 
بلله حیللث نیللروی بللارز سیاسللی مللی شناسللد و مللی 

خواهللد بللرای پایللان اشللغال افغانسللتان، موقللف و 
خواسللته هللای آن را بشللنود. دریللن نشسللت، نمایندگان 
روسللیه، چیللن و ایللران بللرای خللروج قللوای خارجی از 
افغانسللتان و حللل سیاسللی معضللل صللدا بلنللد کردنللد. 
پللس ازیللن مشللکل اسللت کلله کسللی اشللغال افغانسللتان 

را زیللر شللعار تروریسللم توجیلله بکنللد.
ادارۀ مجلــه: نظــر شــما نســبت بــه فعالیــت هــای فرهنگــی 
امــارت اســامی مخصوصــأ در قســمت وبســایت هــا، مجلــه 
هــا، بخــش ســمعی و بصــری و ... چیســت و اگــر کــدام مشــوره 

و یــا پیشــنهادی داریــد؟
جــواب : الحمللدهلل، فعالیللت هللای کمیسللیون فرهنگللی 
امللارت اسللامی بلله گونللۀ بسللیار خللوب بلله  پیللش 
مللی رود. خللودم افتخللار دارم کلله مدتللی در کمیسللیون 
فرهنگللی خدمللت کللرده ام، گفتلله مللی توانللم بللا وصف 
اینکلله کمیسللیون فرهنگللی امللارت اسللامی نسللبت 
بلله دشللمن وسللایل کمللی دارد، امللا از همللان ابتللدا 
در کارزار مطبوعللات در برابللر تبلیغللات دشللمن بللر 
ضللد امللارت اسللامی بللا کمللال دالوری مقابللله کللرده 
اسللت و برنللدۀ میللدان بللوده اسللت. نشللرات کمیسللیون، 
معیللاری و عکللس العمللل اش عاجللل، معقللول و مؤثللر 
اسللت. دشللمن نیللز بلله ایللن اعتللراف دارد. مللی خواهللم 
بگویللم کلله عرصلله هللای سیاسللی و مطبوعاتللی در جای 
خللود بسللیار مهللم اسللت و بایللد مللوازی بللا یکدیگللر 

پیللش برونللد.

دفتر سیاسی از روز تاسیس به شکل 
داشته  سیاسی  های  فعالیت  مداوم 
در  واقعی  صلح  آوردن  برای  و  است 

افغانستان تالش کرده است.

اکنون دشمن به این اعتراف می کند 
که مسئلۀ افغانستان را به زور نمی 
شده  آماده  دشمن  بکند.  حل  تواند 
امارت  سیاسی  دفتر  با  که  است 
و حل  اشغال  پایان  در مورد  اسالمی 
مسالمت آمیز مسئلۀ افغانستان وارد 

گفتگو شود.
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گفتنــی  چــه  مجلــه:  ادارۀ 
افغانســتان  عزیــز  ملــت  بــه 

داریــد؟
جــواب: تقریبللًا در دو دهلله 
دهللۀ  چهللار  در  بلکلله 
گذشللته، ملللت مسلللمان 
افغانسللتان تکالیللف زیللادی 
را متحمللل شللده اسللت. 
بمبللاران هللا، زنللدان هللا، 
شللب  حمللات  و  درون 
شللده  متقبللل  را  هنللگام 
بلله غامللی  امللا  اسللت، 
بلله  اسللت.  ننهللاده  سللر 
مجاهدیللن امللارت اسللامی 
در آغللوش خللود جللا داده 

اسللت، فرزنللدان خللود را بللا آن ها همراه سللاخته اسللت 
و بللا دالوری در برابللر اشللغال رزمیللده اسللت. بلله ملللت 
مللی گویللم کلله بلله نصللرت پللروردگار و قربانللی هللای 
مجاهدیللن امللارت اسللامی و شللما مللردم افغانسللتان، 
اکنللون دشللمن بلله ایللن اعتللراف مللی کنللد کلله مسللئلۀ 
افغانسللتان را بلله زور نمللی توانللد حللل بکنللد. دشللمن 
آمللاده شللده اسللت کلله بللا دفتللر سیاسللی امللارت 
اسللامی در مللورد پایللان اشللغال و حللل مسللالمت آمیللز 
مسللئلۀ افغانسللتان وارد گفتگللو شللود. اگللر اشللغالگران 
در سللخنان و موقللف شللان صللادق باشللند، مسللئلۀ 
افغانسللتان حللل شللدنی و صلللح آمدنللی اسللت. اگللر 
در ادعللای شللان صللادق نبودنللد، بللاز هللم از کِللی پنهللان 
مللی شللوند. ایللن کشللور ان شللاء اهلل حتمللا آزاد مللی 
گللردد. امللارت اسللامی بلله حللل مسللالمت آمیللر متعهللد 
اسللت و امیدواریللم کلله بللا خاتمللۀ اشللغال و حاکمیللت 
نظللام افغللان شللمول اسللامی، افغللان هللا هللم بتواننللد 
ماننللد ملللت هللای دیگللر زندگللی آزاد و خوشللحال 
داشللته باشللند. تمللام افغللان هللا در فضللای امللن و صلللح 
بلله آبللادی، پیشللرفت و رفللاه کشللور خللود بپردازنللد.

از  تشــکر  ضمــن  محتــرم  صاحــب  شــاهین  مجلــه:  ادارۀ 
اســت  ذکــر  قابــل  گذاشــتید  مــا  اختیــار  در  کــه  فرصتــی 
ایــن یــک گفتگــوی ویــژه از طــرف مجلــه حقیقــت در شــماره 
ویــژه ســالنامه اش اســت )مجلــه کــه مطالــب اش بیشــتر بــه 
زبــان دری اســت( اگــر راجــع بــه مجلــه کــدام گفتنــی داریــد 

بفرمائیــد؟
جــواب: مجلللۀ حقیقللت مجلللۀ وزیللن امللارت اسللامی 
اسللت. مسللئولیت خللود را در شللرایط بسللیار دشللوار 
بلله شللکل خللوب انجللام داده اسللت و ایللن نمایانگللر 

زحمللت کشللی و توانمنللدی علمللی و مسلللکی مسللئول، 
کارمنللدان و نویسللندگان مجللله اسللت. )مجللله( حقیقت 
در عرصللۀ مطبوعاتللی بسللیار خللوب درخشللیده اسللت. 
از خداونللد متعللال بللرای تللان توفیللق موفقیللت و 

پیشللرفت بیشللتر مسللئلت دارم.

مجلۀ حقیقت مجلۀ وزین امارت اسالمی است. مسئولیت 
انجام  خوب  شکل  به  دشوار  بسیار  شرایط  در  را  خود 
توانمندی  و  کشی  زحمت  نمایانگر  این  و  است  داده 
نویسندگان  و  کارمندان  مسئول،  مسلکی  و  علمی 
مجله است. )مجله( حقیقت در عرصۀ مطبوعاتی بسیار 
خوب درخشیده است. از خداوند متعال برای تان توفیق 

موفقیت و پیشرفت بیشتر مسئلت دارم.



حقیقت

20

علمی - فرهنگی - جهادی

محرم و صفر 1440 هـ قسال ششم - شماره اول

در روزهلای اخیلر، اخبار مسلّرت بخش زیادی از گوشله  
و کنلار سلرزمین مجاهلد پلرور افغانسلتان بله گوش می  
از جنلراالن و فرماندهلان عاللی رتبله  رسلد. بسلیاری 
نظاملی دشلمن بله درک واصلل شلده انلد. از قهرملان، 
کاروان و جنلرال رازق گرفتله، تلا کشلته شلدِن بیسلت 
و پنلج نفلر از سلران و مقاملات مختللف رژیلم اجیلر و 
دسلت نشلانده در اثلر هلدف گرفتلن هلیکوپتلر نظاملی 

شلان در والیلت فراه.
 دشلمن در ایلن ایام، عاوه بر شکسلت نظاملی، روحیه 
خلود را نیلز از دسلت داده اسلت؛ چلون فرمانلده هلای 

ناملدار خود را از دسلت داده اسلت.
جاللب اسلت بدانیلد که نشلانه گرفتلن و تلرور مقامات 
بلنلد پایله ی کافلران، اختلراع مجاهدین امارت اسلامی 
افغانسلتان نیسلت، بلکه دسلتور به ترور و حذِف سلران 
کفلر، در قلرآن کریلم بله صراحلت بیلان شلده اسلت و 
صحابله پیامبلر صللی اهلل علیله وسللم آن را بله صورت 

عمللی اجلرا نملوده انلد. اهلل متعلال می فرماید: 

»وإن نکثـوا أیمانهـم مـن بعـد عهدهـم وطعنـوا فـی 
دینکـم فقاتلـوا أئمـة الکفر إنهـم ال أیمان لهـم لعّلهم 

ینتهـون« )۱۲ سلوره توبه(
)و اگلر آنهلا سلوگند خود را بعلد از عهدی که بسلته اند 
بشلکنند و در دیلن شلما تمسلخر و طعلن زننلد در این 
صلورت با آن پیشلوایان کفلر و ضاللت کارزار کنید که 
آنهلا را عهلد و سلوگند اسلتواری نیسلت، باشلد که بس 

) کنند.

ترور کعب بن اشرف:
بعلد از جنلگ بدر و شکسلت مشلرکین، یهودیلان و در 
رأس آن هلا کعلب بلن اشلرف، که از سلران یهلود بود، 
بسلیار ناراحلت و آزرده خاطلر شلدند. کعب بن اشلرف 
بله خاطلر تسلکین درد و رنلج روحلی اش شلروع بله 
توطئله علیله مسللمانان نملود. شلاعر بلود و بله هجلو 
مسللمانان، و شلخِص رسلول اهلل صللی اهلل علیه وسللم 
ملی پرداخلت و سلعی داشلت با اشلعار خود، مشلرکین 

سران کفر و حامیان آن را نشانه بگیرید ...!
ابو جهاد برابچه ای
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را علیله مسللمانان بشلوراند.
پیامبلر خلدا صللی اهلل علیه و سللم از کارهایلش به تنگ 
آملده بلود. بنابرایلن روزی در جمع یارانلش فرمود: چه 
کسلی حاضلر اسلت کار کعب بن اشلرف را تملام کند؟ 
محملد بلن مسللمه رضلی اهلل عنه دسلت را بلنلد نمود. 
پیامبلر اجلازه خواسلت تلا در راسلتای مؤفقیلت  از  و 
عملیاتلش، از سلخنان غیلر واقعلی اسلتفاده کنلد. پیامبر 
ایشلان را بله هملراه چهلار نفلر دیگلر )ابونائلله، حارث 
بلن اوس، ابلو عبلس و عبلاد بلن بشلر(  بله سلوی این 

طاغلوت بزرگ فرسلتاد.
محملد بلن مسللمه پیش کعلب بن اشلرف آملد و برای 
اینکله اعتملادش را جلب کنلد به او گفلت: از روزی که 
ایلن شلخص )بله پیامبلر صللی اهلل علیله و سللم اشلاره 
نملود( آملده اسلت، روز به روز بر مشلکات ملا افزوده 
ملی شلود و فقلر و تنگدسلتی بر ما فشلار ملی  آورد. من 
پیلش تلو آملده ام تلا به ملن گندم قلرض بدهلی. کعب 
بلن اشلرف گفلت: اشلکالی نلدارد، وللی زن خلود را به 
صلورت ِگلرو و رهلن پیلش ملن بگلذار. محملد بلن 
مسللمه انلکار کرد و گفت: تو شلخص زیبایی هسلتی و 
ملن اطمینلان نلدارم که زن ملن در خانه تلو، بتواند خود 
را کنتلرل کنلد. کعلب بن اشلرف گفت: پلس فرزندانت 
را رهلن بگلذار. بلاز هلم حضلرت محملد بلن مسللمه 
انلکار کلرد و در آخر، بلر این توافق کردنلد که حضرت 
محملد بلن مسللمه دوبلاره بیایلد و سلاح خلود را بله 

عنلوان رهلن پیلش کعب بن اشلرف بگلذارد.
بعلد از مدتلی محملد بلن مسللمه بلا دسلته رزملی و 
جهلادی خویلش پیلش کعب بن اشلرف آمدنلد و چون 
قبلًا بلا او قلرار گذاشلته بودنلد کله سلاح خلود را می  
آوریلم تلا پیلش تو به عنلوان رهلن بماند، للذا کعب بن 
اشلرف مشلکوک نشلد کله چلرا این هلا با خود سلاح 

آورده انلد.
 محمد بن مسللمه بله همراهانش گفته بلود: هرگاه پیش 
او آمدیلم ملن بله بهانله ی بوی خلوش عطر، سلرش را 
نلگاه ملی دارم و هنگاملی کله او را تحلت کنتلرل خلود 
در آوردم شلما بلر او حملله کنیلد. هنگامی کله کعب بن 
اشلرف پیلش آن هلا آملد، محمد بلن مسللمه گفت: چه 
بلوی خوشلی از تو تراوش ملی کند! آیا اجلازه می دهی 
کله سلرت را ببویلم؟ کعلب بلن اشلرف گفت: اشلکالی 
نلدارد. محملد بن مسللمه به بهانه ی بو کشلیدِن سلر، او 
را نگله داشلت و بقیله همراهانش با شمشلیر و خنجر بر 
او حملله ور شلدند و کارش را یکسلره کردنلد. هنگامی 
کله علمیات شلان بله پایان رسلید فلورا به سلوی مدینه 
حرکلت کردنلد و هنگاملی کله بله »بقیلع« رسلیدند، از 

فلرط خوشلحالی تکبیلر گفتنلد. پیامبلر خلدا صللی اهلل 
علیله وسللم سلر نماز بلود و بلا شلنیدن تکبیلر صحابه، 
دانسلت که کعب بن اشلرف به درک واصل شلده است. 

ترور سالم بن أبی الحقیق:
چلون مجاهدانلی که کعب بن اشلرف را به قتل رسلانده 
بودنلد از قبیلله اوس بودنلد، خلزرج نیز به فکلر افتادند 
تلا از اوس عقلب نماننلد. آن هلا بله خدملت پیامبرصلی 
اهلل علیله وسللم آمدنلد و از ایشلان اجلازه خواسلتند تلا 
سلام بلن أبی الحقیلق را به قتل برسلانند. سلام بن أبی 
الحقیلق از طواغیلت یهود، و از کسلانی بود که مشلرکین 
را علیله پیامبلر تشلویق و تحریلض کلرده بلود و سلبب 
شلده بود تا جنلگ احزاب اتفلاق بیفتد. پیامبلر صلی اهلل 
علیله وسللم بله آن ها اجلازه ی عملیات دادنلد. پنج نفر 
از مجاهلدان خزرجلی بله نلام هلای عبلداهلل بلن عتیک، 
مسلعود بن سلنان، عبداهلل بلن انیس، ابوقتلاده حارث بن 
ربعلی و خزاعلی بن اسلود - رضی اهلل عنهلم - به همین 

کردند.  منظور حرکلت 
هنگاملی کله بله قلعله ی یهودی ها رسلیدند، عبلداهلل بن 
عتیلک بله همراهلان خود گفت: شلما بیرون قلعله منتظر 
بمانیلد ملن بله داخل قلعله ملی روم. هنگامی کله عبداهلل 
بلن عتیلک رضلی اهلل عنله بله کنلار خانه سلام بلن ابی 
الحقیلق رسلید متوجه شلد کله افرادی بلا او نشسلته اند 
و صحبلت ملی کننلد. بنابراین صبلر نمود تلا همراهانش 
پراکنلده شلوند. بعلد از ایلن کله سلام بلن ابلی الحقیق 
بلرای خلواب آملد عبداهلل بلن عتیک وارد خانه اش شلد 
و بله هلر دروازه ای کله ملی رسلید آن را از داخلل ملی 
بسلت تلا اگر دشلمن متوجه شلود کله فلردی وارد خانه 
ی ابلن أبلی الحقیلق شلده اسلت، بله راحتی بتوانلد کار 

او را تملام کند.
عبلداهلل بلن عتیلک می گویلد: هنگاملی کله وارد خانله 
شلدم خانله تاریلک بود و طاغلوت بلزرگ، در میان اهل 
خانله اش خلواب بلود و ملن نملی توانسلتم بله خوبلی 
موقعیلت او را تشلخیص دهلم؛ بنابرایلن صلدا زدم: ابلو 
رافلع!  او گفلت: چه کسلی هسلتی؟ با شلنیدن صدایش 
موقعیتلش را پیلدا کلردم و بلا شمشلیر بله او حملله ور 
شلدم و بعلد از زخملی کردنلش از خانله خلارج شلدم. 
وللی بلرای ایلن کله یقیلن حاصلل کنم که کشلته شلده 
اسلت، دوبلاره وارد خانله شلدم و فریلاد زدم: ای ابلو 
رافلع! این سلر و صدای چله چیزی بلود؟ او گفت: وای 

بلر تلو! شلخصی ملن را زخملی کرد. 
عبلداهلل بلن عتیلک ملی گویلد: هنگاملی کله دانسلتم 
هنلوز زنلده اسلت دوبلاره بلر او حمله کلردم و ایلن بار 
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خلوب شمشلیرم را داخلل شلکم و روده هایلش فشلار 
دادم و یقیلن کلردم ایلن مرتبله کشلته شلده ملی شلود. 
سلپس هنگاملی کله از خانله بیلرون ملی آملدم از جای 
بلنلدی بلر زمیلن افتلادم و سلاق پایلم شکسلت. بلا پای 
شکسلته بله مدینله منوره رسلیدیم و شلرح عملیلات را 
بله سلمع مبلارک پیامبرصلی اهلل علیه وسللم رسلانیدیم. 
آن حضلرت صللی اهلل علیله وسللم آب دهلن مبلارک 
خویلش را بلر روی زخلم پایم مالیلد که در اثلر آن فوراً 

شکسلتگِی پایلم التیلام یافت. 

ترور خالد بن سفیان هذلی:
املام احملد در مسلندش از حضلرت عبلداهلل بلن أنیس 
رضلی اهلل عنله روایلت می کنلد: پیامبلر خلدا صللی اهلل 
علیله وسللم ملرا بله حضلور طلبیلده و دسلتور داد کله 
خاللد بلن سلفیان را بله قتلل برسلانم؛ چلون گروهی را 
جملع کلرده و اراده دارد کله بله مدینه منلوره حمله کند. 
چلون خاللد بلن سلفیان را تا حلاال ندیده بلودم عایم و 
نشلانی اش را از پیامبرصلی اهلل علیه وسللم سلؤال نموده 

و بله راه افتادم.
هنگاملی کله بله او رسلیدم، بلا توجله بله عایملی کله 
نبلی کریلم صللی اهلل علیه و سللم بیلان نموده بلود او را 
شلناختم. بنابرایلن بله دنبال فرصتی می گشلتم تلا این که 
مؤفق شلدم شلب هنگام وارد خیمه اش شلده و در بستر 

خلواب، سلرش را از تنش جلدا کنم.
آن گاه بله محضلر پیامبرصللی اهلل علیله وسللم برگشلته 
و شلرح ماجلرا را به سلمع ایشلان رسلانیدم. نبلی کریم 
صلی اهلل علیه وسللم بسلیار خوشلحال و شلادمان شلد. 
ملرا بله خانله اش بلرد و عصایلی بله ملن هدیله داد و 

گفلت: ایلن عصلا نشلانه ای در میلان ملن و تو اسلت.
حضلرت عبلداهلل بلن انیلس رضلی اهلل عنله آن عصلا را 
بلا شمشلیر خلود یلک جلا حمل ملی کلرد و بله هنگام 
وفلات، وصیلت نملود که این عصلا را در کفلن من قرار 

هید.  د

خفه کردن زن یهودی:
املام شلعبی رحمله اهلل از حضلرت عللی رضلی اهلل عنه  
روایلت ملی  کنلد: زنلی یهلودی بلود کله بلا دشلنام و 
ناسلزاهایش به پیامبرصلی اهلل علیه وسللم ایشلان را آزار 
و اذیلت ملی نمود. فلردی از مسللمانان به دنبلال او بود 
و سلر فرصلت، او را خفله کلرد. پیامبرصللی اهلل علیله 
وسللم عمللش را تأییلد کلرد و اعلام نمود کله این زن، 

نلدارد.  ای  دیه 

قتل ابو عَفک یهودی:
از  بعلد  کله  بلود  سلال  کان  پیرملردی  شلخص  ایلن 
شکسلت مشلرکین بله دسلت مسللمانان، بله تحریلض 
علیله مسللمانان ملی پرداخلت و نسلبت بله پیامبر صلی 
اهلل علیله وسللم بدگویلی ملی کلرد. حضلرت سلالم بن 
عمیررضلی اهلل عنله سلوگند خلورده بود که یلا او را می 

کشلم و یلا خلودم کشلته می شلوم.
در تابسلتان کله هلوا گلرم بلود و ابلو عفلک در کنلار 
دیلواری خلارج از خانله خوابیلده بلود، بله او حمله ور 

شلد و شلکمش را پلاره نملود. 

قتل اسود عنسی:
اسلود عنسلی از مدعیلان دروغیلن نبلوت و پیامبری بود 
کله به وسلیله جادو و شلعبده بلازی ملردم را فریب داده 
بلود. هنگامی کله والِی صنعلاء، باذان وفات نمود، اسلود 
عنسلی شلورش کلرد و زمام املور را به دسلت گرفت و 

با همسلر بلاذان، به نلام مرزبانله ازدواج کرد.
پیامبلر صللی اهلل علیله وسللم نامله ای بله یلاران خود و 
مرزبانله نوشلت که اسلود را به قتل برسلانند. همسلرش 
چلون مؤمنلی بود با پسلرعمویش کله فیروز نام داشلت 
قلرار گذاشلت تا شلب هنلگام از راهی وارد خانه شلوند 
کله نگهبلان نداشلت. آن هلا وارد خانله شلدند و اسلود 
در حاللی کله شلراب نوشلیده بلود و مسلت روی تخت 
خوابلش دراز کشلیده بود. فیلروز شمشلیر را بر گردنش 
فلرود آورد و در یلک لحظله سلر را از تنلش جلدا کرد.

پیامبلر صللی اهلل علیله وسللم در ملرض وفلات قلرار 
داشلت کله توسلط جبرئیل علیه السلام از ماجلرا اطاع 
یافلت و صحابله کلرام را نیز آگاه کرد و فرمود: »دیشلت 
عنسلی کشلته شلد. مردی مبارک، از اهل بیتی مبارک او 

را بله قتل رسلانید.« 
تلرور  و  قتلل  از  خلروار  ی  نمونله  مشلتی  هلا  ایلن 
شلخصیت ها ی کافلران بودنلد کله در زملان پیامبلر خدا 
صلی اهلل علیه وسللم توسلط صحابه ی کلرام رضوان اهلل 
علیهلم اجمعیلن انجام شلده بود. وگرنه در تاریخ اسلام 
نمونله هلای خیللی زیلادی یافت می شلود که ذکرشلان 

مثنلوی هفتلاد َملن کاغلذ می شلود.
 بنابرایلن ملی طلبلد کله مجاهلدان، هماننلد ابودجانله 
ی عزیلز، همیشله در کمیلن باشلند و بلا تاکتیلک هلای 
پیشلرفته و عملیلات پنهلان و و زیر زمینی، سلران کفر و 
حامیلان آن را نشلانه بگیرنلد و آن هلا را بله درک واصل 
کننلد تا قلوت و نیروی ظاهلری و باطنی دشلمن در هم 

شود. شکسلته 
 )واهلل غالٌب علی أمره ولکّن أکثر الناس ال یعلمون(
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یکللی از عادتهللای بلله غایللت زشللت و قبیللح کلله در 
قللرآن مجیللد و سللنت نبللوی علللی صاحبهللا الصلللوۀ 
شللدیدا تقبیللح شللده اسللت، اختللاف و تفرقلله اسللت. 
مقصللود مللا از " اختللاف " نللزاع و درگیللری و تفرقلله و 
یللا حداقللل تللرک هللم کامللی و هللم مجلسللی و کینلله 
بلله دل گرفتللن بلله سللبب اختللاف نظللر اسللت. وگرنلله 
نفللس اختللاف نظللر در امللور مختلللف یللک امللر عللادی 
و فطللری اسللت و چنیللن چیللزی بیللن صحابلله و رسللول 
اهلل صلللی اهلل علیلله وسلللم هللم پیللش آمللده اسللت. بنللاءا 
بیللن " اختللاف " و " تفرقلله " بایللد فللرق قائللل شللد، 
هرچنللد در عللرف رایللج ایللن دو لفللظ بللا هللم مسللتعمل 

مللی شللوند و بلله یللک معنللی رایللج شللده انللد. 
پیامبللر برحقللش  تعالللی و آخریللن  اهلل سللبحانه و 
حضللرت ختمللی مرتبللت علیلله السللام بلله صراحللت 
از تفرقلله و منازعلله منللع فرمللوده انللد. دسللتور الهللی 
َ َوَرُســولَُه َوال تَنَاَزُعــوا َفتَْفَشــُلوا  اسللت: " َوأَِطيُعــوا اهللَّ
ابِرِیــَن؛ و  َ َمــَع الصَّ َوتَْذَهــَب رِیُحُکــْم َواْصبـِـُروا إِنَّ اهللَّ
از خداونللد و پیامبللر او اطاعللت کنیللد و اختللاف کلملله 

نداشللته باشللید کلله بللددل خواهیللد شللد و شللان و 
شللوکتتان بللر بللاد میللرود، و شللکیبایی کنیللد کلله خداوند 
بللا شللکیبایان اسللت. )انفللال: 46( " در ایللن آیلله مبارکلله 
خداونللد دو قانللون و قاعللده مهللم از قواعللد جهللاد را 
بیللان فرمللوده اسللت کلله در هللر حللال، مخصوصللا در 
میللدان جهللاد از خللدا و رسللولش اطاعللت کنیللد نلله 
از هواهللای نفللس و آرای شللخصی خللود و قانللون 
دیگللر اینکلله از منازعلله و مشللاجره بپرهیزیللد تللا شللأن 
و شللوکت شللما از بیللن نللرود. پیللروی از همیللن نللوع 
دسللتورات بللود کلله فتللح و پیللروزی را بللرای مسلللمانان 
در میللدان بللدر بلله ارمغللان آورد و در غللزوات بعللدی 
نیللز سلسللله فتوحللات و پیللروزی هللا اداملله پیللدا کللرد، 
امللا یللک غفلللت کوچللک در غللزوه احللد باعللث شللد 
مسلللمانان پللس از فتللح و پیللروزی بللرای لحظاتللی 
شکسللت را تجربلله کننللد و هفتللاد تللن از بهتریللن 
صحابلله جللام شللهادت را بنوشللند. یقینللا عللدم اطاعللت 
جمعللی کوچللک از صحابلله از امیرشللان و سللپس 
اختافللی کلله از آن نشللأت گرفللت، امللری تکوینللی 

چرا اختالف بد است؟
حکمت اهلل حکمت
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از سللوی بللاری تعالللی 
بللود تللا هللم بلله صحابلله 
رضللی اهلل عنهللم و هللم 
بعللدی  مسلللمانان  بلله 
ایللن نکتلله را نشللان دهللد 
قوانیللن  از  تخطللی  کلله 
جهللاد چقللدر مللی توانللد 
خطرنللاک و مضللر باشللد. 
چلله کسللی بهتللر از ذات 
پللاک و بللا حکمللت اهلل 
تعالللی از رازهللای درون ما 
و سرشللت و فطللرت مللا 
انسللانها مطلع اسللت؟ بنابر 
همیللن شللناخت کامللل اهلل 
تعالللی ارشللاد فرمللود کلله 
از تفللرق پرهیللز نماییللد و 

شللکیبایی اختیللار کنیللد؛ یللک مسلللمان در هللر حللال 
و شللرایط ممکللن اسللت بللا حاالتللی دچللار شللود کلله 
خللاف طبللع و میللل اوسللت. سللخنانی بشللنود کلله 
دوسللت نللدارد، بللا کسللانی همسللایه، همسللفر و یللا 
همللکار شللود کلله از آنهللا کراهللت طبعللی دارد. پللس 
بهتللر اسللت در هملله حللاالت دامللن صبللر را محکللم 
بگیللرد و فضیلللت معیللت الهللی را حاصللل نمایللد. ایللن 
نکتلله در میادیللن و سللاحات جهللاد و ربللاط بیشللتر 
اهمیللت دارد. اگللر شللکیبایی و صبللر پیشلله نکنیللم، 
ممکللن اسللت دسللت و زبللان مللا ردعمللل نشللان دهنللد 
و مللا را گنهللکار کننللد. بللدون صبللر خطللر آن اسللت 
کلله مللا منبللع فتنلله و اختللاف بشللویم و بلله جللای 
ترکیللز و توجلله بللر دشللمن، ذهللن و جسللم عزیللزان 
و همراهللان خللود را بلله امللور سللاده و بللی اهمیللت 
مصللروف بداریللم. اهمیللت دادن بلله ایللن نللوع امللور 
بللی اهمیللت یللا کللم اهمیللت کمتریللن نتیجلله اش " 
تباغللض " اسللت کلله در حدیللث شللریف از آن منللع 
آمللده اسللت. ارشللاد نبللوی اسللت: " وال تباغضللوا " 
بللا یکدیگللر بغللض نداشللته باشللید. بغللض نتیجلله بللی 
صبللری و نللازک طبعللی اسللت. بغللض ضللد " حللب " 
اسللت؛ حللال آنکلله رسللول اهلل صلللی اهلل علیلله و سلللم 
فرمللوده اسللت: قسللم بلله ذاتللی کلله جانللم در قبضلله 
اوسللت، شللما وارد بهشللت نمللی شللوید تللا مادامللی 
کلله مؤمللن نباشللید و شللما مؤمللن )کامللل( نمللی شللوید 

تللا زمانللی کلله بللا یکدیگللر محبللت نکنیللد... )صحیللح 
مسلللم(. 

از سللطور بللاال مشللخص شللد تنللازع و دودسللتگی 
چلله در امللور مهللم و کانللی ماننللد جهللاد و حکومللت 
باشللد چلله در امللور سللاده و روزمللره، هملله زیبنللده 
یللک مسلللمان نیسللتند. نقصانللات هملله مللی توانللد 
یللک جامعلله را متشللنج و مضطللرب بگردانللد. مؤمنللان 
بللرادر یکدیگرنللد و بللرادران بللا هللم محبللت دارنللد 
و همیللن امللر از آنهللا مطلللوب اسللت. امللا بغللض و 
دشللمنی و نفللرت درمیللان دشللمنان رواج دارد. وقتللی 
دو بللرادر مسلللمان دلخللور و بللددل شللوند، طبیعتللا از 
هللم فاصللله مللی گیرنللد و دوری اختیللار مللی کننللد. 
بعللد از آن سلسللله نفللرت هللا و بدگمانللی هللا شللروع 
مللی شللود و هرچلله دوری بیشللتر باشللد، بدگمانللی هللا 

بیشللتر خواهللد شللد.
البتلله بحللث و مباحثلله علمللی و رایزنللی در مسللائل 
مختلللف کلله حتمللا در آن نظللرات مختلللف مطللرح 
مللی شللود امللری محمللود اسللت نلله مذمللوم. شللرط آن 
اسللت کلله آداب و اصللول اختللاف رعایللت شللود و 
بلله اختللاف شللخصی و گروهللی و مشللربی و... منجللر 
نشللود. در فرصتللی دیگللر بلله تفاصیللل ایللن موضللوع 

مللی رویللم.
 ان شاءاهلل
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یکلی از عایلم بلارز قیاملت ایلن هلم اسلت که سلنت 
بدعلت، وقلار ذللت، و خوبلان امت زشلت پنداشلته می 

. شود
اکنلون بعضی ها از واژه های جهلاد، هجرت، مجاهدین، 
مهاجریلن و انصار چندان خوش شلان نملی آید و گمان 
ملی برنلد کله اینها مایله قهقرا وعقلب مانلدن در جامعه 
هسلتند و حتلی مسلمی بله ایلن واژه هلا را تروریسلت، 
دهشلت افگلن، عقلب مانلده و بله نلام هلای ایلن و آن 
متهلم ملی کنند درحاللی که حقایلق برعکلس را گواهی 
ملی دهلد و ایلن واژه هلا همه کلملات مقدس و شلعائر 

دیلن خوانده می شلود.
در واقعیلت اگلر یلک انسلان موملن وضعیلت جهلان و 
انسلان را در پرتلو شلریعت اسلام، به نلگاه ژرف  ببیند، 
بله سلاده گلی خواهلد دانسلت کله واژه هلای جهلاد، 
هجلرت، مجاهدیلن، مهاجریلن و انصار همله واژه های 
پرمعنلا و پرمحتوایلی اند که هر کسلی نملی تواند ارزش 
ایلن واژه هلای مقلدس را داشلته باشلد و حقلا کله این 
واژه هلای مقلدس  بلاالی بهتریلن اشلخاص ومعظلم 

تریلن انسلان هلا اطلاق می گلردد.
معلوملدار اسلت کله دار و ملدار ایلن همله سلعادت ها 
را دو عنصلر مهلم ) مجاهلد ومهاجر( تشلکیل می دهد.

جهلاد عملل مجاهلدی اسلت کله جلان و ملال اش را  
در راه خلدا غلرض اعلای کلمـة اهلل بلکار ملی بلرد و 
هجلرت صفلت مهاجری اسلت کله خانه و مسلکن اش 
را غلرض حفلظ دیلن و جلان اش تلرک کلرده و بلرای 

مقابلله بهترعلیله کفلار آمادگلی ملی گیرد.
پلس بله کسلی کله جهلاد ملی کنلد مجاهلد گفتله ملی 
شلود، و کسلی کله هجلرت کلرد مهاجلر، و کسلی کله 
انصلار  نملود،  را در هجرتلگاه اش مسلاعدت  مهاجلر 
نامیلده ملی شلود که شلریعت غلرای اسلام جداگانه به 
مجاهدیلن، مهاجریلن و انصلار ارزش هلای واالی قائل 
شلده و مجاهلد، مهاجلر و انصلار را سلعادتمند تریلن 

انسلان هلا خوانده اسلت. 
فرمان الهی است: 

َعَلـی  َوأَنُْفِسـِهْم  بَِأْمَوالِهِـْم  الُْمَجاهِِدیـَن   ُ اهللَّ ـَل  »َفضَّ
 )۹۵ نسلاء  )سلوره  َدَرَجـًة«  الَْقاعِِدیـَن 

)خداونلد جهلاد گلران با ملال وجان را به مرتبله ای مهم 
برخانه نشلینان برتری بخشلیده است.(

ُ َعَلـی النَّبِـيِّ َوالُْمَهاِجرِیـَن َواألنَْصـارِ  »لََقـْد تَـاَب اهللَّ
الَِّذیـَن اتَّبَُعوُه فِي َسـاَعةِ الُْعْسـَرةِ مِْن بَْعِد َمـا َکاَد یَِزیُغ 
َُّه بِهِـْم َرُءوٌف  ُقُلـوُب َفرِیـٍق مِنُْهـْم ثُمَّ تَـاَب َعَليْهِـْم إِن

َرِحيٌم« )سلوره توبله ۱۱۷(

خوبان امت در رکاب امارت 
سادات چرخی
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را  اش  ویلژه  رحملت  خداونلد  تردیلد  )بلی 
بلر پیامبلر، و مهاجریلن و انصلار کله در زمان 
پیلروی  او  از  تبلوک(  )مسلیرجنگ  سلخت 
کردنلد ارزانلی داشلت، پلس از آن کله نزدیک 
بلود دل هلای گروهی از آنلان }ازادامه حرکت 
بله سلوی جنلگ{ منحرف شلود }وبله مدینه 
بلاز گردنلد{ آن گاه }خداونلد{ توبلۀ آنلان را 
}ازگنلاه تصمیلم با بازگشلت{ پذیرفلت، زیرا 
ومهربلان  مهلرورز  بسلیار  آنلان  بله  خداونلد 

) است.
»إِنَّ الَِّذیـَن آَمنُـوا َوالَِّذیَن َهاَجـُروا َوَجاَهُدوا 
 ُ ِ َواهللَّ ِ أُولَئَِك یَْرُجـوَن َرْحَمَة اهللَّ فِي َسـبِيِل اهللَّ

َغُفوٌر َرِحيـٌم« )بقره ۲۱۸(
)یقینلا اهلل ایملان و کسلانی که هجلرت کرده 
ودر راه خلدا بله جهلاد برخواسلتند  امیلد وار 
رحملت اهلل هسلتند و خداونلد بسلیار آمرزنده 

و مهربان اسلت.(
 دریلک حدیلث شلریف آملده کله: » إن أدنی 
روعـات المجاهدیـن فـي سـبيل اهلل تعالـی 
عـدل صيـام سـنة وقيامهـا فقـال قائـل : یا 
رسـول اهلل ، ومـا أدنی روعـات المجاهدین 

؟ قـال : یسـقط سـوطه و هو ناعـس فينـزل فيأخذه.« 
)الجهلاد البلن أبلي عاصم(

)کوچکتریلن روعله و تلرس مجاهلد در راه اهلل تعاللی 
برابلر اسلت بلا قیلام و صیام یک سلاله، یکی پرسلید ای 
رسلول خلدا کوچکتریلن روعله مجاهدیلن چه اسلت؟ 
فرمودنلد کله تازیانله اش بله زمیلن بیفتلد و وی خواب 
آللود باشلد و پائیلن شلود تازیانله اش را بگیلرد یعنلی 
کنایله از انلدک مشلقت و تکلیلف مجاهلد اسلت که در 
جهلاد فلی سلبیل اهلل تحملل ملی کنلد وثلواب اش بله 
انلدازه ثلواب صیلام و قیلام یک سلاله شلمرده می شلود 
پلس مقلام و منزللت خلود مجاهلد چقلدر عاللی وبلنلد 

بلود؟!( خواهد 
ودر وصلف و منزللت مجاهدیلن، مهاجریلن و انصلار 
آیلات و حدیلث های زیادی آمده اسلت که این فشلرده 

گنجایلش آن را نلدارد.
 پلس نلگاه کنیلد که شلریعت غلرای اسلام  مجاهدین، 
مهاجریلن و انصلار واقعلی را چقلدر عزیلز و گراملی 
خوانلده و حقلا شایسلته ایلن عظملت هلا ملی باشلند 
درحقیقلت  اینهلا خوبان وسلتاره های این امت  شلمرده 

شلوند.  می 
چقلدر مایله خوشلی وسلعادت اسلت کله مجاهدیلن و 
مهاجریلن و انصار واقعی همه در رکاب امارت اسلامی 

هسلتند و امارت اسلامی کاروان سعادت، افتخار و خانه 
خوبلان املت خوانلده می شلود حتلی از بعض عاشلقان 
دیلن کله درکشلورهای دور از افغانسلتان زندگلی ملی 
کننلد، نقل شلده کله آرزوی مهلم آنان اینسلت که کاش 
در کنلار املارت اسلامی یک عسلکر ملی بودنلد و یا با 
ملال و جلان  زیلر پرچلم امارت اسلامی ملی جنگیدند 
و حتلی بسلیاری دیگلر چنیلن آرزوی هم داشلته اند که 
کاش چنلد وقلت زیلر پرچلم املارت اسلامی، زندگلی 
میکردنلد تلا آن را وسلیله نجلات  در روز قیاملت قلرار 

ملی دادند.
 واقعلا وجود امارت اسلامی  برای همله، به ویژه افغانها 
نعملت خلاص الهی اسلت و همیلن امارت اسلامی بود 
کله روز هلای دشلواری را پشلت سلر گذاشلت و بلا 
متانلت و راد ملردی کاملل علیله اشلغال و صلیبلی های 
وحشلی رزمید و بینلی هر فرعون و اشلغالگر بخصوص 
امریکایلی هلا را به خاک مالیلد، غرور و تکبلر امریکایی 

هلا را در سلطع جهلان و منطقه شکسلتاند.

املا متأسلفیم برحلال کلور دالن و نفلاق زده گانلی  کله 
بجلای درک واقعیلت هلا ودیلدن این حقایق، بلا جهالت 
شلان خواسلته و یا ناخواسلته آب در آسلیاب اهل باطل 

ملی ریزند.

انسان  یک  اگر  واقعیت  در 
را  انسان  و  جهان  وضعیت  مومن 

ژرف   نگاه  به  اسالم،  شریعت  پرتو  در 
که  دانست  خواهد  گی  ساده  به  ببیند، 
مجاهدین،  هجرت،  جهاد،  های  واژه 
مهاجرین و انصار همه واژه های پرمعنا 
و پرمحتوایی اند که هر کسی نمی تواند 
داشته  را  مقدس  های  واژه  این  ارزش 
مقدس   های  واژه  این  که  حقا  و  باشد 
ترین  ومعظم  اشخاص  بهترین  باالی 

انسان ها اطالق می گردد.
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خدایلا چقلدر دردناک اسلت که تعلدادی از هموطنان 
ملا نملی تواننلد بین حلق وباطل فلرق بگذارنلد حتی 
قلادر نیسلتند میان سلیاه وسلفید تمیز کنند سلیاه برای 
شلان سلفید وسلفید بلرای شلان سلیاه جلوه ملی کند 
و بلا جهاللت و احساسلات بلی خردانله خلود برطبل 
باطلل ملی کوبنلد و جایلگاه و ارزش ایلن سلتاره هلا 
و خوبلان املت مسللمه را هنوز نشلناخته انلد و حتی 
اهلیلت آن را هلم ندارنلد تلا بله حقانیلت و حقیقلت 

ایلن نخبلگان امت پلی ببرند.
ملا در هفلده سلال گذشلته در چاللش هلای جلاری 
کشلور ملردم را عملا چنین تجربله کردیلم و دیدیم.
مثلا اگرطلرف مقابلل مجاهدیلن را  کله  امریکایلی 
هلا، متحدیلن ناتو و اجیرهای داخلی شلان قلرار دارد 
مختصلرا نلگاه کنیلم ملی بینیلم کله طلی هفلده سلال 
امریکایلی هلا ودار و دسلته شلان،  پیهم وعلده کردند 
املا از وفلا حرفلی ندارنلد، هملواره دروغ گفتنلد و 
فریلب دادنلد، حقایلق را تحریلف کردنلد، ادعلا های 
بلنلد نمودنلد املا خلاف آن عملل کردند، هملواره از 
آزادی بیلان سلخن زدنلد اما صدای مقابلل را خاموش 
سلاختند و بله آنلان حق ندادند تا صدای شلان شلنیده 

شلود، ظللم، وحشلت، بلی عدالتلی و بربریلت بله اوج 
رسلیده، پلرده هلای تلویزیلون هلا پلر از نشلر و پخلش 
انحلراف وفحاشلی انلد، از زندانهلای شلان، نالله هلای 
دردنلاک زندانیلان مظلوم بگوش می رسلد، هلر زورمند، 
زنلدان هلای شلخصی ایجاد کلرده اند، از منلع مخدرات 
حلرف ملی زننلد اما کشلت، پروسلس و تجلارت آن را 
درایلن دیلار رائج سلاختند و ملردم ما را بلا بیماری های 

مهللک مخلدرات مبتا سلاختند.
رشلوه، باجگیلری، زورگویلی و فسلاد در ادارات شلان 
بطور علنی رسلم وافتخار گشلته، غامی، وطن فروشلی، 
ارزش فروشلی، تملق، توهین، ذلت و جاسوسلی در این 
اجیران دسلت نشلانده برما دیده میشلود، هلر فرد ملت 
ازتهدیلد باندهلای مافیا، سلارقین و اختطافگران رنج می 
برنلد، افتخلارات ملت هدیه گردید، ملدال های قهرمانان 
ایلن مللت غیور به شلانه های اشلغالگران، نصب گردید، 
مراکز فحشلا بنام های هوتل و رسلتورانت از هیچ کسلی 
پوشلیده نیسلت، افلاس،  بیلکاری و فقر درکشلور روز 
افلزون شلده، زیلر بناهلای کشلور رو بله نابودی اسلت، 
بجلز اعملار چنلد سلاختمان محلدود، همله کشلور بله 
ویرانله مبلدل گردیلده، نسلبت بله دوران تجلاوز روس 
هلا، ملردم بیشلتر آواره شلدند، حتلی تمامیلت ارضلی 
کشلور زیلر سلوال رفتله و معاملله های شلخصی شلان 
بلر سلر این ملرز وبوم پنهلان نمانلده، خاصه ایلن اداره 

ملزدور سلبب همه بدبختلی ها  ونابسلامانی ها ومصیبت 
ها  شلده کله در حقیقت ایلن ملزدوران داخلی برخاف 
اعضلای خانلواده شلان با بیرونی ها هم دسلت شلده اند 
کله ایلن خیانلت نابخشلودنی شلان درمغلز تاریلخ حک 
گردیلده اسلت املا با وجلود ایلن همه فجایع، وحشلت، 
جرایلم، مظاللم وبلی عدالتلی هلای یلاد شلده، درچشلم 
کلور دالن جاهلل هنوز هلم ترقلی، پیشلرفت وموفقیت  
جللوه ملی کنلد و متاسلفیم بلر حال ایلن سلاده لوحانی 
کله از تبلیغلات رسلانه هلای کرایلی و اجیر چنلان متأثر 
گشلتند کله ایلن سلفاکان فرومایله  را بله عنلوان وطلن 

دوسلت، آزاد ومسللمان واقعلی ملی پندارند.
افسلوس برحلال چنیلن مسللمان هلا،  کله درظلملت 
وتاریکلی مانلده انلد ودر تاریکلی ها انس گرفتله وهنوز 

ازمجلد وعظملت جهلاد و اسلام  غافلل هسلتند.
 الحمـد هلل علـی نعمة اإلسـام وأَُعـوُذ بَِك مِـْن َحاِل 

أَْهـِل النَّارِ

چقدر مايه خوشي وسعادت 
است که مجاهدين و 

مهاجرين و انصار واقعي 
همه در رکاب امارت 

اسالمي هستند و امارت 
اسالمي کاروان سعادت، 
افتخار و خانه خوبان امت 

خوانده مي شود حتي 
از بعض عاشقان دين 

که درکشورهاي دور از 
افغانستان زندگي مي کنند.
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ځان   خپل  امریکایان  توګه  ځانګړې  په  لویدیځوال 
او ولسونو مهذب ګڼي. په نورو  نړۍ کې تر ټولو ملتونو 
په  چې  کوي  دعوه  امریکایان  وهي.  ملنډې  تهذیبونو 
نړیواله سطحه  دبشري حقونو پلي کونکي او دفاع کونکي 
ته  واقعیتونو  اومځکنیو  تاریخ  تېر  دامریکا  که   خو  دي. 

وکتل شي کیسه برعکس ده!!
د شلمې پېړۍ څو بېلګې:

او  هیروشما  پر  امریکادچاپان  کې   پېړۍ  شلمه   په  
لکونه  کې  حملو  دې  وکړې.  حملې  اټومي  ناګاساکي 
انسانان ووژل شول او یو لوی تمدن له منځه یو وړل شو. 
په لومړي او دوهم نړیوال جنګ کې امریکا په مستقیمه 
تېر  تیغه  له  انسانان  زره  توګه سلګونه  او غیر مستقیمه 
کړل. فلسطین کې امریکا له یوې پېړۍ راهیسي اور بل 
او  کولو  رامنځته  په  رژیم  صهیونیستي  دغاصب  کړی.  
اکمالولو سره یې منځني خیتځ کې دوینو ویالې وبهېولې 
او ال هم  دصهیونستي+ صلیبي وحشت او بربریت توپان 

په اوج کې دی.
یوویشتمه پېړۍ کې:

پر ډیرو  په یوویشتمه پېړۍ کې  داسالمي نړۍ  امریکا 
یې  نظامونه  دخوښي  دخلګو  وکړل.  یرغلونه  هیوادونو 
او  وارده  یې  دیني  بې  او  فحاشي  انارشي،  ظلم،  ونړول. 
خپره کړه.د یرغمل کړو  ولسونو او هیوادونو شتمنۍ یې 

لوټ کړې. په اسالمي ارزښتونو او ملي منافعو یې حملې 
وکړې. السپوڅي رژیمونه یې د توپ او ټانګ په زور پر 
خلګو وتپل او دجګړو داسي اورونه یې پکې بل کړل چې 

یوه نیمه لسیزه وروسته یې هم دپای څرک نه ښکاري.
افغانستان:

په  پېړۍ  یوویشتمې  د  یې  اروپایانو  ملګرو  او  امریکا   
یرغل  وحشیانه  افغانستان  هیواد  ګران  پر  کې  پیل 
سقوط  یې  نظام  اسالمي  جوړ  دخوښې  دخلګو  وکړ. 
ټپیان  او  شهیدان  یې  هیوادوال  زره  سلګونو  په  کړ. 
ښځې  وکارول.  یې  مواد  فاسپورس  او  کمیایې  کړل. 
وحشت،  کړل.  لژند  وینو  په  تن  دخپل  یې  ماشومان  او 
ظلم،فحشاء،رشوت، مخدرات او نورې ناراوې یې ترویج 
کړې.د ډیموکراسۍ ترچتر الندې یې له اسالمه داوښتلو 
پروژې پیل کړې. د بیان ازادۍ په نوم یې زموږ پر اتالنو 
بېالبیل تورونه ولګول. اسالمي کلتور او افغاني عنعنات 
یې سپک کړل او له بېالبیلو الرو غواړي چې زموږ تاریخ 

او تهذیب هم له منځه یوسي.
عراق:

او  اټومي  چې  کړه  جوړه  پلمه  ته   امریکاعراق   مهذبي 
کمیاوي وسلې لري. په همدې بهانه یې یرغل پرې وکړ.  
دصدام حسین جوړ نظام یې ونړاوه،خو یوه نیمه لسیزه 
موندلې.  ونه  وسلې  وژنې  ییزې  دډله  هم  یې  وروسته 

دامریکایي تهذیب  
او بشر دوستۍ څو بېلګی!

لیکوال: سید شریف
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او  شیعه  کړل.د  غال  یې  اثار  اوتمدن  تاریخ  داسالمي 
سني، کرد او عرب په نوم یې خپلمنځي جګړې طرحه 
او رهبري کړې او داسالمي تمدن پالزمېنه) بغداد( یې 

په وینو رنګ او په کنډواله بدله کړه.
لیبیا:

کړ.  بل  اور  جګړې  د  یې  کې  لیبیا  چې  وه  امریکا   
کې  منځ  خپل  کړې.   مسلحې  یې  ملېشې  بېالبېلې 
پر  حکومت  واحد  د  قذافي  معمر  د  وجنګولې.  سره  یې 
وحشت  داسي  کړه.  حاکمه  الطوائیفي  ملوک  یې  ځای 
بل  ښاره  یوه  له  دورځې  خلګ  چې  کړ  حاکم  یې  ډار  او 
ته نشي تلالی.  په ځینو مواردو کې خو وحشت دومره 
وتالی.  نشي  هم  کورونو  له  خلګ  چې  ورسیږي  ته  اوج 
دقذافي رژیم په مراتبوتر اوسنۍ انارشۍ غوره و. قذافي 
که دیکتاتور و،خو دخلګو عزت، سر او مالونه یې خوندي 

کړي وو.
سوریه:

ښکلې سوریه هم دامریکایي تهذیب قرباني شوه. امریکاد 
اسد رژیم پر ضدځینې ډلې په وسلو سمبالې کړې،خو 
پرې  رژیم  ونه کړه چې داسد  دومره مرسته یې ورسره 
راوپرزوي. دامریکا طرحه وه چې سوریه کې جګړه روانه 
وي. د جګړې په جریان سره د سوریې تمدن، صنعت، 
زراعت پېړۍ شاته ټېل وهي. متاسفانه همداسي وشول. 
سوریه کې دجګړې دوام د روسیې پښه هم دې جنګ 
ته راکش کړه. اسالمي سوریه دامریکا او روسیې دنیابتي 
جګړې ګرم ډګر شو. لکونه سوریایان  خپلو کورونو کې 
ښکلې  داچې  پای  شول.  مهاجر  اوملیونونه  شول  لولپه 
سوریه د پېریانو او وحشي ژوو په ډارونکې جونګړه بدله 

شوه.
صومالیا: 

صومالیا  چې  امریکاوه  داره  ټېکه  حقونو  دبشري  همدا 
کې یې دخلګو دخوښي پر اسالمي واکمنۍ حمله وکړه. 
تښتیدلي ټوپکساالران یې بیرته مجهز او فعال کړل. پر 
موګادیشو یې ناتار کروز او هوایې حملې وکړې. اسالمي 
حکومت مجبور شو چې له پالزمېنې عقب نشیني وکړي. 
همدا دی تر ننه پوري صومالیا کې دجګړې اور بل دی. 

اور کې دصومالیا خاوره  امریکا غواړي چې دجګړې په 
شي. خپره  پکې  ډیموکراسي  امریکایي  بیا  او  شي  پخه 
بربریت  او  دظلم  دامریکا  داچې  وړ  تاسف  او  دتعجب 
او  نړۍ کې یې  دګران  تاریخ  مو مخته پروت دی  تور 
هیواد په ګډون روان وحشت دسر په سترګو وینو. خو 
لوړ تهذیب  نارې وهي، د  امریکا دبشري دوستۍ  ال هم 
تورونه  دنقض  دحقونو  دبشر  نورو  پر  او  کوي  دعوې 
چې  داده  بیا  خبره  تاسف  او  تعجب  دډیر  کوي.  پوري 
او  زېږیدلي  کې  محکومو هیوادونو  شوو  یادوو  په  ځیني 
پالل شوي دامریکایي استعمار پښو کې سجدې لګوي. 
دخپلو ولسونو او هیوادونو پر ضد دامریکا هر امر په سر او 
سترګو مني او په پلي کولو کې یې تر امریکایي پوځیانو 

او ستراتیژیستانو ډیر کوښښ کوي.
هو!  زموږ د محکومې خاورې داسي بچي هم شته چې 
رول  پوځیانو  دامریکایي  ضد  پر  هیواد  او  ولس  دخپل 
امریکایي  یې  لپاره  دپایښت  یرغل  دامریکایي  لوبوي. 
وروڼو  غازیانو  دخپلو  ته  اشغالګرو  وي.  کې  غاړه  ټوپک 
دمجاهدو  خاورې  دخپلې  ورښیې.   ځایونه  داستوګني 
کوردینات  ته  استعمارګرو  موخه  په  دشهادت  بچیانو 
بیا داسي چې د باسوادۍ اوروشنفکرۍ  ورکوي. ځیني 
یرغلګرو  امریکایي  مجاهدینو  افغان  کوي،تر  ادعاوې 
ته  ډیر ور نژدې دي. امریکایي بربنډیرغل او  نه توجیه 
تراشي.د  دالیل  دمشروعیت  ته  جنایت  کیدونکي 
امریکایي اشغال په ګټه لیکنې او شعرونه زمزمه کوي.  
السپوڅي  پردیو  د  جنګیالي  دازادۍ  خاورې  دخپلې 
لګوي. دخپل ولس  پرې  ټاپه  پردۍ  ټروریسټ  د  بولي. 
داچې!  حیف  او   منسوبوي  ته  پردیو  شهکارونه  جهادي 
د محکومې خاورې نامرد بچي خپلې همدې ناځوانۍ او 

وطن فروشۍ ته دوطن پرستۍ)؟( نوم هم ورکوي!!.
شرارتونه  او  جنایتونه  دومره  کې  نړۍ  اسالمي  امریکا   
تکرار کړي چې قلم یې له لیکلو او ژبه یې له بیانولو څخه 
عاجزه ده.حتی که یوازي د روانې  میالدي پېړۍ په تېره 
یوه نیمه لسیزه کې دامریکا یرغلونه او هراړخیز ظلمونه 
وڅېړل شي بشریت ته به ټکان ورکړي. اوس نو راشئ 
دا یې ګز دا یې میدان! غربیان په تېره امریکایان مهذب 
موږ؟!. که  دي،  دوستان  بشر  مسلمانان،دوی  که  دي، 

قضاوت پر تاسو!.
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الرسوله  علی  ونصلي  نحمده  الرحیم--  الرحمن  اهلل  بسم 
الکریم وعلی آله واصحابه اجمعین، أما بعد :

اشتراک کنندگان محترم سپاسگذارم  تمام  از  از همه،  اولتر 
در مورد حل مشکات کشور  نظر  ابراز  و  برای بحث  که 
عزیز ما افغانستان و افغان های مظلوم، این جا گردهم آمده 
اید. به ویژه از دولت فدراسیون روسیه تشکری می کنیم که 
برای برگزاری این نشست مهم در کشور خود زمینه سازی 

کرده است.
اکنون می خواهم معلومات و موقف امارت اسامی را در 
رابطه به وضعیت کنونی کشور عزیز خود، با شما شریک بکنم.

دههء  چهار  جنگهای  و  ها  فاجعه  دوام  عوامل 
گذشته در افغانستان :

کشور عزیز و مردم مسلمان و مجاهد ما از چهار دهه به این 
سو در شعله های آتش می سوزد، دارایی مادی و معنوی 

اش به غارت برده شده، جلو پیشرفت کشور گرفته شده، 
صدها هزار مردم بی خانمان شده اند، فقر و مسکنت مصیبت 
دیگری است که افغان ها در نتیجهء جنگها با آن دست و 
و  دخالت  ها  ناگواری  همه  این  اساسی  عامل  اند،  گریبان 

یورش های خارجی ها است.
طول  در  افغانستان  مجاهد  مردم  که  است  یادآوری  قابل 
پرداخته  خود  مشروع  دفاع  به  متهاجم  هر  برابر  در  تاریخ 
این سو  به  از هفده سال  ها  افغان  مبارزۀ  نیز  اکنون  است، 
به زعامت امارت اسامی در برابر متهاجمان کنونی جریان 

دارد.
های  افغان  بر  پوچ  های  بهانه  به  امریکا  هرگاه  متاسفانه، 
نظام  یک  بردن  بین  از  با  نتیجه  در  و  آورد  یورش  مظلوم 
اسامی، زندگی با صلح و امنیت افغان ها را نا آرام ساخت، 
کشور را اشغال کرد، صدها هزار افغان ها را شهید و صدها 

متن کامل بیانیۀ که از سوی نمایندگان امارت 
اسالمی در نشست مسکو ارائه گردید

اشاره: 
در نهم اکتوبر ۲۰۱۸ میالدی به دعوت کشور روسیه، نمایندگان سیاسی دفتر امارت اسالمی 
در قطر اشتراک کردند و مواضع، اهداف و پالیسی های امارت اسالمی در موضوعات مختلف 
را با جامعه جهانی در کانفرانس مسکو شریک ساختند بخاطر اهمیت محتوای بیانیۀ امارت 
اسالمی و جهت استفادۀ شما خوانندگان متن کامل بیانیه در خدمت شما تقدیم می شود.
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هزار دیگر را بی خانمان کرد، خانه ها و روستاها را ویران 
ساخت، تعصبات قومی، نژادی، مذهبی ، سمتی و لسانی را 

درمیان مردم برانگیخت.
برای  را  زمینه  ملی،  و  اسامی  ارزشهای  بردن  بین  از  با 
اجتماعی و فکری هموار کرد.  اداری،  فساد های اخاقی، 
با استفاده از اسلحهء ممنوع کیمیایی نه تنها انسان ها بلکه با 
آلوده کردن محیط زیست، زندگی حیوانات را نیز با تهدید 
و  ویران  را  کشور  خیز  های حاصل  زمین  مواجه ساخت. 
هوای صاف را کثیف کرد. کشور را یکبار دیگر به مرکز مواد 
مخدر تبدیل کرد، که در نتیجه بیش از ۱۰ در صد مردم به 
مواد مخدر معتاد شدند. در حالی که در زمان حاکمیت امارت 
اسامی شمار معتادان افغان بیش از چند هزار نبود. نه تنها 
این، بلکه کشور را به مرکز سازمان های استخباراتی جهان 
تبدیل کرد، بی باوری و بی اعتمادی را درمیان مردم بیشتر 
ساخت. این تنها نمونه های چندی بود، وگرنه مشکات و 
فاجعه های که در نتیجهء اشغال، بر کشور ما آمده است و 

مردم ما با آن دست و گریبان اند بسیار زیاد است.
حاال می آییم به اینکه چگونه مردم بی چارۀ افغانستان را از 

این فاجعه نجات بدهیم.

صلح :
ضرورت صلح :

صلح اولین نیاز هر جامعه است، به ویژه مهم ترین خواستهء 
افغان های مظلوم است. بدون صلح، زندگی آرام و پیشرفت 
اقتصادی، تعلیمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی امکان ندارد، 
ملت ها و کشورها تنها در صورت صلح پیشرفت کرده اند، 
اما صلح تنها با گفته ها و شعارها نمی آید )چنانکه در یک 
و نیم دههء گذشته از آن به گونهء پروژه استفاده شده است( 
، بلکه به ارادۀ راسخ و عمل روشن نیاز دارد، هر جای که 
حق استقال مردم غصب شود، ظاهر است که آن جا صلح 

از بین می رود و جای آن را جنگ و نزاع می گیرد.
است،  شده  تحمیل  ها  افغان  و  اسامی  امارت  بر  جنگ 
زیرا کشور شان اشغال شده و اشغالگران یک نظام مستقل 
اسامی را از بین برده اند، بناًء از همه پیشتر باید عواملی از 
راه برداشته شود که سبب از بین رفتن صلح و دوام جنگ 

گردیده است.
گامهای مقدماتی برای صلح :

پیش ازینکه گفتگوهای صلح آغاز گردد، باید بعضی گامهای 
و  است  ضروری  صلح  برای  که  شود،  برداشته  مقدماتی 

بخشی از اعتمادسازی است، مثا :
خاتمهء لیست سیاه :

پروسهء صلح و لیست سیاه دو مفهوم متضاد است که هر دو 
یکجا نمی شود، الزم است که این لیست بی اساس سیاه و 

لیست مراقبت که از آن برای منافع خود به حیث ابزار فشار 
اسامی  امارت  نمایندگان  تا  گردد،  ختم  شود  می  استفاده 
بتوانند بدون کدام مشکل در گفتگوهای مربوط به صلح در 

جاهای مختلف سهم بگیرند.
این هم ضروری است که هر دو طرف در فضای آزاد که 
حق طبیعی شان است و بدون کدام نوع فشار، پروسهء صلح 
را به پیش ببرند. نه اینکه یکطرف در لیست سیاه باشد و 
طرف دیگر آزاد باشد، این گونه پروسهء یکطرفه نه پیش می 

رود و نه هم به هدف مطلوب می رسد.
رهایی زندانیان :

گرفتاری و به زندان انداختن مجاهدین و افغان های بی گناه 
عمل مخالف صلح است، امریکا و رژیم تحت الحمایه اش 
افغان ها و مجاهدین را در زندان های مخفی  ده ها هزار 
و علنی خود انداخته اند و با آن ها به خاف همه قوانین 
جنگی و بشری برخورد زشت و نادرست می کنند، چگونه 
شده می تواند که کسی از یک طرف شعار صلح بلند بکند 
و از طرف دیگر چنین تعامل نا درست و غیر قانونی داشته 
باید  است.  صلح  راستای  در  حایل  یک  خود  این  ؟  باشد 
جانب مقابل برای آمدن و کم کردن فاصلهء صلح واقعی، 
مجاهدین امارت اسامی و افغان های بی گناه را که به اتهام 
رابطه با مجاهدین در زندان ها انداخته شده اند، رها بکند.

ایجاد دفتر به شکل رسمی :
جای گفتگو و محل روابط به شکل دفتر، برای آوردن صلح 
الزم است. حاال یک آدرس علنی و رسمی امارت اسامی 
یک  این  که  حالی  در  ندارد،  وجود  گفتگو  محل  به حیث 
ضرورت ابتدایی است. باید بگوییم که مجالس منظم در مورد 
صلح تنها در موجودیت یک دفتر صورت می گیرد، بلکه 
دفتر برای این هم ضروری است که بیانیه های مطبوعاتی 
یک  حیث  به  مردم  های  پرسش  به  بدهد،  مورد صلح  در 
جهت مسئول پاسخ بگوید و نگرانی های مردم و جامعهء 
جهانی را رفع بکند، همچنان برای حلقات ضد صلح بهانه 
نیست. معلوم  اسامی  امارت  رسمی  آدرس  که  نماند  ای 
پایان تبلیغات زهرآگین علیه امارت اسالمی افغانستان:

زهرآگین  گستردۀ  تبلیغات  که  است  روشن  همگان  برای 
اشغالگران  همکاری  به  افغانستان  اسامی  امارت  برابر  در 
صورت می گیرد و تهمت های بی اساس به امارت اسامی 
زده می شود. در حقیقت، این خود مانع پیشرفت پروسهء 
صلح است، بعضی حلقه های استخباراتی دست به کارهای 
مخربانه می زنند، مثا : پل ها را ویران می کنند، بر شاگردان 
مکاتب تیزاب می پاشند، موترهای مردم ملکی را در کنار 
دیگری  جنایات  و  ها  اختطاف  دهند،  می  انفجار  ها  جاده 
خام  مواد  حیث  به  واقعات  ازین  سپس  دهند،  می  انجام 
و  کنند  می  استفاده  اسامی  امارت  ضد  بر  تبلیغات  برای 



حقیقت

32

علمی - فرهنگی - جهادی

محرم و صفر 1440 هـ قسال ششم - شماره اول

نتایج آن تحقیقات هم هیچگاه اعان نمی شود که در پایان 
ثابت شده باشد که این جنایات کار مجاهدین نه، بلکه کار 
حلقات استخباراتی است. زیرا آن ها فکر می کنند که به این 
توطئه، امارت اسامی افغانستان را از مردم و جهان منزوی 
باید  اساس  بی  و  زهرآگین  تبلیغات  این  پس  سازند.  می 
برای صلح متوقف گردد، زیرا موج های این چنین تبلیغات 

زهراگین، حقیقت و صلح هر دو را قربانی می کند.

موانع در راستای صلح :
اشغال :

برای صلح واقعی باید به ارادۀ ملت افغانستان ارج گذاشته 
که  است  کرده  ثابت  تاریخ  زیرا  یابد،  پایان  اشغال  و  شود 
افغان ها هیچگاه به اشغال سر ننهاده اند، اشغال مادر فاجعه 
به  خارجی  های  قوه  خروج  و  افغانستان  صلح  است،  ها 
زمینهء  قوه های خارجی  زیرا خروج  اند،  پیوسته  یکدیگر 
صلح را مساعد می سازد، اما متاسفانه، تا اکنون در افغانستان 
از صلح به حیث یک ابزار کار گرفته شده و بر چشم مردم 

خاک پاشیده شده است.
ما می بینیم که امریکا و بعضی رفقای آن تاش دارند بجای 
صلح واقعی، امارت اسامی افغانستان را وادار به تسلیمی 
اسامی  امارت  باید  نخست  کنند  می  فکر  ها  آن  بسازند. 
را در عرصهء نظامی ضعیف ساخته، سپس از موقف قوی 
خود  تنها  این  اما  بسازند.  مجبور  صلح  به  آورده(  )پایین 
ندارد،  زمینی  های  واقعیت  با  ربطی  هیچ  که  است  فریبی 
مردم مجاهد افغانستان از امارت اسامی به قاطعیت حمایت 
می کنند، اشغالگران و همکاران شان باید بپذیرند که هیچ 
نیروی متجاوز جهان نمی تواند نیروی مردمی را از بین ببرد، 
نه هم چنین مشکل توسط اعمال غیر مسئوالنه و استراتژی 
های غیر واقع بینانه حل می شود، حرف واقعی اینست که 
استوار  ها  واقعیت  بر  که  استراتژی  و  راسخ  ارادۀ  به  صلح 
باشد نیاز دارد، استراتژی که پایان اشغال جزو مهم آن باشد.

نبودن نظام مستقل اسالمی :
برای صلح و ثبات افغانستان، باید بر ایجاد چنان نظام مستقل 
قابل قبول  افغان ها  اسامی توافق صورت بگیرد که برای 
و ممثل ارزش های اسامی و افغانی باشد. زیرا اسام دین 
مردم افغانستان و ضامن ترقی اقتصادی، عدالت اجتماعی و 

وحدت ملی کشور است.
نبودن تضمین برای توافق های صلح :

پروسهء صلح به تضمین نیاز دارد، زیرا بدون آن، نمی توان 
ماده های توافق های صلح را به شکل واقعی عملی کرد. بناًء 
سازمان ملل، قدرت های بزرگ، اعضای کنفرانس اسامی 
و کشورهای همکار و زمینه ساز، باید عملی شدن توافقات 

را تضمین بکنند.

قانون اساسی فعلی :
قانون اساسی ضرورت مبرم هر کشور است، زیرا بدون آن، 
کارهای پیشرفت کشور و ملت با مشکات و بی نظمی ها 
مواجه می گردد. از راه قانون اساسی، حقوق شخصی، مدنی 
چگونگی  و  شود  می  تنظیم  افغانستان  فرد  هر  سیاسی  و 
روابط دولت و ملت روشن می گردد. قانون اساسی توازن 
و  تشکیات  سازد،  می  روشن  را  دولتی  گانهء  سه  قوای 
روش  و  راه  مجموع  در  کند،  می  مشخص  را  اختیارات 
کند. می  تعیین  را  افغانستان  خارجی  و  داخلی  سیاست 

از  اعتبار نیست؛ زیرا  قابل  ادارۀ کنونی کابل  قانون اساسی 
افغانستان که  بر جامعهء مسلمان  غرب کاپی شده است و 
زیر چتر اشغال قرار دارند تحمیل شده است، نه به خواسته 
عملی شده  هم  نه  و  تواند  می  داده  ها جواب  افغان  های 
می تواند، زیرا مواد آن متضاد و مبهم است، از سوی خود 
مقامات بلند رتبهء ادارۀ کابل به گونهء پیهم نقض می شود، 
بلکه ایجاد ادارۀ کنونی کابل خودش بر خاف قانون اساسی 
است، لهذا خود قانون اساسی کنونی به شکل فعلی یک مانع 

بزرگ در برابر صلح است.
برای  را  اساسی  قانون  چنان  افغانستان  اسامی  امارت  بناًء 
که  داند  می  مردم ضروری  آرام  زندگی  و  پیشرفت کشور 
افتخارات  ملی،  منافع  اسام،  مقدس  دین  اصول  اساس  بر 
کرامت  به  باشد،  استوار  اجتماعی  عدالت  و  تاریخی 
و  باشد  متعهد  بشری  حقوق  و  ملی  ارزشهای  انسانی، 
را  گرامی  هموطنان  حقوق  همه  و  کشور  ارضی  تمامیت 
متضمن باشد، مسودۀ این قانون اساسی باید در فضای آزاد 
گردد. ترتیب  افغان  دانشمندان  و  علما  سوی  از  استقال 

ادامه دادن امریکا به پالیسی جنگی خود :
صلح و مذاکرات صلح حرف های است که همواره از سوی 
اشغالگران تکرار می شود، اما عما هر بار به جای گفتگوها 
صد ها حمات زمینی و هوایی صورت می گیرد، پالیسی 
اخیر امریکا دلیل خوب و روشن این واقعیت است، امریکا 
ارادۀ  به  بردارد،  عملی  گامهای  صلح  برای  اینکه  جای  به 
مردم افغانستان ارج بگذارد و اشغال را پایان بخشد، بالعکس 
گونه  هر  اجازۀ  و  کرد  روان  افغانستان  به  اضافی  عساکر 
کشتار و شکنجهء بی حد و قید افغان ها را به آن ها داد، 
عملیات های شب هنگام را بر خانه های مردم از سر گرفت 
و بمباران ها را افزایش داد و در نتیجه، شمار تلفات ملکی 
کردن  عملی  و  ایجاد  با  ها  امریکایی  رفت.  باال  مراتب  به 
پروژه های جدید، وضعیت افغانستان و منطقه را دیگر هم 
تیره ساختند، نگرانی ها و تشویش های کشورهای منطقه 
و جهان را بیشتر ساختند، این همه نشان می دهد که آن ها 
را در کشتار  منافع خود  بلکه  ندارند،  برای صلح  ای  اراده 
افغان ها و ویرانی این کشور می بینند، و متاسفانه این همه 
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به همکاری ادارۀ کابل صورت می گیرد.
به  بسیار  فوقتا  وقتا  افغانستان  اسامی  امارت  که  حالی  در 
صراحت گفته است که با جنگ و جدل، زر و زور مشکل 
حل  را  مشکل  که  راهی  یگانه  شود،  نمی  حل  افغانستان 
تعیین  برای  ها  افغان  دادن  اختیار  و  اشغال  پایان  کند  می 

سرنوشت خود است.
هم  قبًا  افغانستان  اسامی  امارت  که  است  یادآوری  قابل 
گفته و اکنون بار دیگر به تمام جهان به صراحت اعان می 
پایان دادن اشغال کشور،  کند که ما آماده هستیم به هدف 
ها  آن  با  بنشینیم،  مستقیم  گفتگوهای  برای  ها  امریکایی  با 
در موضوعات مربوط بحث بکنیم و از آن ها بخواهیم که 
لبیک  منطق  و  عقل  به صدای  زورگویی  و  به جای جنگ 
و  ما  هموطنان  کشتار  ما،  کشور  ویرانی  از  دیگر  بگویند، 
افغانستان  مردم  ارادۀ  به  بگیرند،  دست  خودشان  فرزندان 
احترام قائل شوند و بگذارند که افغان ها سرنوشت خود را 

بدست خود تعیین بکنند.
باز  را  مذاکرات  و  تفاهم  دروازۀ  افغانستان  اسامی  امارت 
برای رسیدن  امارت اسامی  نگهداشته است. دفتر سیاسی 
به حل مسالمت آمیز معضل افغانستان به حیث یگانه مرجع 

امارت اسامی فعالیت می کند.
بعضی  پیرامون  افغانستان  اسالمی  امارت  موقف 

موضوعات مهم:
آتش بس سه روزهء عید سعید فطر در سال جاری:

آتش بس سه روزهء امارت اسامی به مناسبت عید سعید 
فطر سال گذشته، آشکار ساخت که در تمام افغانستان یگانه 
دارد  اسامی وجود  امارت  به شکل  اشغال  مقابل  در  نیرو 
دارد،  وجود  کامل  نظم  آن  ملکی  و  نظامی  خطوط  در  و 
مسئوالن و مجاهدان امارت اسامی تحت فرمان واحد قرار 
دارند و از اوامر بزرگان خود به جدیت اطاعت می کنند. 
موجودیت بیست گروه در کشور تنها تبلیغات بی بنیاد بود.
همچنان، بر خاف ادعای دشمنان صلح، این هم ثابت گردید 
مسلحانهء  مقاومت  بلکه  نه،  االفغانی  بین  کنونی  که جنگ 
افغان ها در مقابل اشغال است. افغان ها در میان خود مشکل 
ندارند. اشغال خارجی ها مشکل اصلی است. تا هنگامی که 
عساکر خارجی در افغانستان حضور داشته باشد، این جنگ 
ادامه می یابد. به همین سبب، خروج عساکر خارجی بخاطر 

تأمین صلح در افغانستان ناگزیر است.
عدم مداخله در امور داخلی سایر کشور ها :

کشور خودف  استقال  به هدف  افغانستان  اسامی  امارت 
انسانی  و  طبیعی  حق  این  و  کند  می  مشروع  های  تاش 
و  کشور  استقال  خواستن  است.  افغانستان  مسلمان  مردم 
برپا ساختن نظام اسامی طبق عقیدهء مردم کشور، در هیچ 

قانون دهشت افگنی خوانده نمی شود.

در  مخربانه  اعمال  اجندای  ما  که  بگوئیم  خواهیم  می 
کشورهای دیگر نداریم. در هفده سال گذشته ما این را عما 
کشورهای  امور  در  مداخله  هیچگونه  که  ایم  ساخته  ثابت 
دیگر نکرده ایم. به همین گونه، کسی دیگری را هم اجازه 
نمی دهیم از خاک افغانستان بشمول همسایه ها در مقابل 
کشورهای دیگر استفاده بکند. ترجیح ما اینست که مشکل 
افغانستان را از راه های مسالمت آمیز حل بکنیم. امریکا باید 
افغانستان  مردم  به حقوق مشروع  و  دهد  اشغال خاتمه  به 
بگذارد.  ارج  شان،  عقاید  با  موافق  دولتی  ایجاد  شمول  به 
بعد از استقال، ما می خواهیم بشمول همسایه ها با تمام 
کشورهای جهان روابط مثبت و تعمیری داشته باشیم و از 
کمکهای آنان برای بازسازی و پیشرفت کشور استقبال می 
کنیم. همچنان می خواهیم برای ثبات و صلح در منطقه و 

جهان نقش نقش سازنده ای داشته باشیم.
جلوگیری از قاچاق و کشت مواد مخدر :

به  کوکنار  کشت  اسامی  امارت  علنی  حاکمیت  زمان  در 
صفر پایین آمده بود و شرح معتادان هیرویین درمیان افغان 
بر  امریکا  تجاوز  از  پس  اما  بود.  شده  نیست  با  برابر  ها 
می  کاشت  کوکنار  آن  در  که  اراضی  مساحت  افغانستان، 
گردد به ۳۲۸ هزار هکتار رسیده است و زیر چتر اشغال ۱۷ 
ساله، اکنون شمار معتادان در افغانستان از ۳ ملیون نفر باال 

رفته است.
به اساس راپور دفتر سازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر، 
به  میادی   ۲۰۱۷ سال  در  افغانستان  در  مخدر  مواد  تولید 
۸۷ % و کشت آن %6۳ باال رفته است و پیمانهء تولید مواد 
مخدر به ۹۰۰۰ میترک تن رسیده است. جلوگیری از کاشت 
امارت اسامی است.  پالیسی  قاچاق مواد مخدر  کوکنار و 
اسامی  امارت  یابد،  می  خاتمه  افغانستان  در  جنگ  اگر 
را  مواد مخدر  قاچاق  و  که کاشت  افغانستان مصمم است 
آمادۀ  بخش  این  در  و  رساند  می  صفر  به  کشور  تمام  در 
همکاری و هماهنگی با کشورهای همسایه و سازمان های 

جهانی هست.
جلوگیری از تلفات ملکی :

تحمیلی  اثر جنگ  در  ملکی  تلفات  گراف  که  بینیم  می  ما 
این  افزایش است.  به  اواخر رو  افغانستان درین  کنونی در 
را  احساس  با  افغان  بلکه هر  ما  تنها  نه  ما،  مردم  زار  حال 
اذیت می کند. مردم افغانستان تن و پیکر ما هستند و تلف 

شدن آن ها زیان به پیکر خود ما است.
حتی زعیم ما عالیقدر امیر المومنین شیخ هبۀ اهلل اخندزاده 
رهنمایی  را  پیام های عیدی خود مجاهدین  در  اهلل  حفظه 
باشد  ملکی  تلفات  احتمال  جا  هر  که  است  کرده  جدی 
این،  بر  دادن عملیات خودداری شود. عاوه  انجام  آن جا 
امارت اسامی در تشکیات خود ادارهء مستقلی را به نام 
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است.  کرده  تأسیس  ملکی  تلفات  از  جلوگیری  کمیسیون 
نماینده های والیتی این اداره حوادث را از نزدیک به دقت 
بررسی می کند. این اداره در جریان سال، چند بار راپورهای 
سپارد. می  نشر  به  ملکی  تلفات  پیرامون  را  خود  مؤثق 
اینکه  به سبب  را  بارها عملیات های خود  اسامی  امارت 
احتمال تلفات ملکی وجود داشت به تعویق انداخته است. 
های  خانه  بر  هنگام  دوستان شان شب  و  ها  امریکایی  اما 
و  کنند  می  بمباران  زنند، کورکورانه  می  ملکی چاپه  مردم 
از ساح های سنگین در ساحات ملکی استفاده می کنند و 
حتی مردم را بر اساس اشتباه گرفتار می کنند و سپس زیر 

تعذیب و شکنجه به قتل می رسانند.
اکنون با پالیسی جدید امریکا، بمباران و عملیات های شبانه 
به مراتب افزایش یافته است و گراف تلفات ملکی نیز همراه 
با آن باال رفته است. اما بسیاری از رسانه ها چنین خبرها 
را نشر نمی کنند و فاجعه های زیادی ثبت ناشده باقی می 
ماند. بعضی رسانه ها و جهت ها تاش می کنند عامان 
اصلی تلفات ملکی را پنهان کنند و این کار، آن ها را جرأت 

بیشتر می بخشد تا به جنایات خود ادامه دهند.
ادارهء ویژهء بازرسی امریکا برای افغانستان یا »سیگار« می 
گوید که از بررسی های خود دریافته است که بمباران های 
نیروهای امریکایی در سال جاری میادی به گونهء بی سابقه 
افزایش یافته است و تنها در سه ماه اول این سال، دوازده 

صد بمب پرتاب شده است.
نتیجهء یک  در  میادی،  اپریل سال ۲۰۱۸  ماه   ۲ تاریخ  به 
حمله بی رحمانهء هوایی بر یک مدرسهء دینی در ولسوالی 
قرآن  نوجوان  حافظان  تن   ۱۰۰ کندز  والیت  ارچی  دشت 
شهید و صد تن دیگر زخمی شدند. این یک نمونه ای از 
سال  هفده  در  وگرنه  است.  مرگبار  رویدادهای  چنین  این 
گذشته صدها چنین فاجعه های رخ داده است و خانه های 

مردم و یا هم مراکز تعلیمی هدف قرار گرفته است.
این  ملکی،  تلفات  از  جلوگیری  جهت  اسامی  امارت   

گامهای عملی را برداشته و می بردارد :
۱: به هدف جلوگیری از تلفات ملکی، مجاهدین از طرف 
راستا  درین  و  شوند  می  رهنمایی  منظم  شکل  به  علما 

سیمینارهای پیهم دائر می گردد.
می  فرستاده  ها  هیئت  فوقتا  وقتا  مجاهدین  خطوط  به   :۲
شوند تا رویدادهای تلفات ملکی را بررسی کنند و مرتکبین 

را محاکمه کنند.
این را هم باید گفت که امارت اسامی ایجاد و نگهداری 
کشور  برای  مبرم  ضرورت  یک  را  المنفعه  عام  تأسیسات 
امارت اسامی  داند.  و زندگی آسودهء هموطنان خود می 
مراکز  برق،  های  دستگاه  آب،  بندهای  ها،  تونل  ها،  پل 
انتقال برق، استخراج کان ها و مراکز تصفیوی نفت، ادارات 

مراکز  ها،  پوهنتون  مکاتب،  مساجد،  مدارس،  تعلیمی، 
صحی، کلینک ها، شفاخانه ها و اماکن دیگر عام المنفعه را 
بیت المال و سرمایهء مشترک ملت می داند و نگهداری آن 
ها را وجیبهء خود می داند. ما تعلیمات دینی و عصری را 
برای کامیابی افغان ها و جامعهء افغانی ضروری می پنداریم.

کمک های بشری :
امارت اسامی افغانستان اگر از یکطرف مشغول مبارزه برای 
آزادی کشور است، از طرف دیگر برای امنیت، مصئونیت و 
رفاه هموطنان گرامی در ساحات زیر کنترول خود گام های 

جدی برداشته است.
با توجه به وضعیت فعلی، افغان ها نسبت به هر زمان بیشتر 
به کمک های بشری ضرورت دارند. امارت اسامی برای 
رسانیدن کمک های بشری، نه تنها خود را به تامین امنیت 
مؤسسات  ملل،  سازمان  ادارات  دوست،  بشر  کشورهای 
جهانی، تجاران ملی و دیگر نهادهای بشری متعهد می داند، 
از روی  آنان صدا می کند که کمک های شان را  بر  بلکه 
اسامی  امارت  ساحات  مستحق  مردم  به  بشری  همدردی 

افغانستان برسانند.
امارت اسامی افغانستان زمینهء خدمات بشری را در ساحات 
بهترین  است،  ساخته  مساعد  آنان  برای  خود  کنترول  زیر 
امارت اسامی  اینست که زعیم محترم  این واقعیت  شاهد 
افغانستان سال گذشته در پیام عیدی خود بر مؤسسات صدا 
ما  بیائید،  اسامی  امارت  کنترول  زیر  ساحات  به  که  کرد 

امنیت تان را تضمین می کنیم.
حقوق زنان :

امارت اسامی زن را معمار جامعهء مسلمان می داند و به 
همه آن حقوق زنان قائل است که دین مقدس اسام لطف 

کرده است.
اسام همه حقوق اساسی، مثا : تجارت، ملکیت، میراث، 
زندگی  حق  و  امنیت، صحت  شوهر،  انتخاب  کار،  تعلیم، 
صلی  اهلل  رسول  همچنان  است.  داده  زنان  برای  را  خوب 
به  توصیه  زندگی خود  لحظات  آخرین  در  علیه وسلم  اهلل 
برخورد شایسته با زنان کرده است. این همه مواردی است 
که زنان را از رسوم و رواج های وحشتناک زمان جاهلیت 
نجات داد و به مراتب عالی معرفت، اخاق و عزت رسانید.

شکی نیست که به اثر اشغال کشور، مشکات زیادی در برابر 
حقوق زنان وجود دارد و زنان با مشکات زیادی دست و 
افغانستان  در  را  سال   ۱۷ زنان  حقوق  مدعیان  اند،  گریبان 
سپری کردند، ملیاردها دالر در این مدت به افغانستان آمد، 
اما اکنون هم افغانستان در سطح جهان اولین کشوریست که 
به سبب نبود مراکز صحی، زنان زیادی در اثنای زایمان می 
میرند. اکنون هم در اثر استعمال بمب های کیمیایی، بیشتر از 
هر جا کودکان ناسالم و معیوب در کشور ما به دنیا می آیند. 
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اکنون هم افغانستان اولین کشور جهان است که اوسط عمر 
زنان درین کشور تنها 4۵ سال است، کشور ما از کشورهای 
انگشت شمار جهان است که بیش از یک ملیون زنان بیوه 
به شکل  دوباره  آمد  زنان  نام  به  که  پول و کمکهای  دارد، 

فساد اداری به کیسه های مدعیان حقوق زنان رفت.
تحت عنوان حقوق زنان، تنها برای ترویج فحشا، بی حیایی 
و کلتور غیر اسامی تاش شده، پخش سریال های غربی، 
غیر اسامی و غیر افغانی، زمینه سازی برای جرایم اخاقی 
و تشویق کردن زنان به پامالی عنعنات افغانی، مواردی است 
افغانی  جامعهء  بر  زنان  حقوق  شعارهای  از  استفاده  با  که 

تحمیل شده است.
امارت اسامی از ابتدا پالیسی جامع و واضح پیرامون حقوق 
زنان داشته است. اسام و افغانیت چون دو ارزش بزرگ ملت 
مجاهد افغانستان است، بناًء امارت اسامی در چوکات اسام 
و افغانیت خود را به همه حقوق زنان متعهد می داند. خط مشی 
امارت اسامی اینست که حقوق زنان طوری مصئون گردد 
که نه حقوق مشروع آنان پامال شود و نه هم کرامت انسانی 
و ارزش های اسامی و افغانی شان با خطر مواجه شود. نیز 
امارت اسامی متعهد است همه آن رسوم و رواجهای را که 
حقوق زنان را سلب می کند و با مقررات اسامی مطابقت 
ندارد، از بین ببرد و ماحول مصئون برای زنان آماده بکند.

صحت :
امارت اسامی افغانستان یک کمیسیون مستقل برای صحت 
دارد که در سراسر کشور فعال است، این کمیسیون در هر 
والیت و ولسوالی از خود نماینده دارد تا از یکسو امور داخلی 
صحی امارت را به پیش ببرد و از سوی دیگر با نهادها و 
مؤسسات صحی همکاری بکند و امنیت آن ها را تامین بکند.

به رو و همچنان  امارت اسامی همواره در دیدارهای رو 
کارمندان  که  است  داده  پیام  جهانیان  به  مطبوعات  راه  از 
هر  نظامی  و  ملکی  زخمیان  داند،  می  طرف  بی  را  صحی 
و  رسانیده  شفاخانه  به  امتیاز  کدام  بدون  باید  طرف  دو 
تداوی شوند، امارت اسامی درین رابطه با مؤسسات بین 
المللی صحی همچون صلیب سرخ، ایمرجنسی و داکتران 
ادارات  از  همواره  اسامی  امارت  دارد.  تفاهم  سرحد  بی 
کمک های بشری و نهادهای حقوق بشر خواسته است که 
ادارۀ کابل و نیروهای اشغالگر را به این آماده بکنند که با 
زخمیان و اسیران همچون امارت اسامی تعامل داشته باشد.

امارت اسامی به حد توان تاش کرده است که در مناطق 
خود شفاخانه ها و کلینک ها بسازد و پرسونل صحی تربیه 
و آماده بکند. اما متاسفانه، اشغالگران مراکز صحی را هدف 
مشروع می دانند و همواره بمباران می کنند. شفاخانه های 
ما چند بار چاپه زده شده، بمباران شده و حتی شفاخانه ها و 
کلینک های مؤسسات که در مناطق ما فعالیت دارند بمباران 

شده است. بمباران شفاخانهء داکتران بی سرحد در قندوز 
و چاپه بر شفاخانهء والیت میدان وردک، مثال های روشن 

این واقعیت است.
امارت اسامی بارها در مورد مصئونیت پرسونل های صحی 
مجاهدین  به  و  کرده  نشر  اعامیه  تعلیمی همه جوانب،  و 
ندهند  قرار  هدف  را  ایشان  تنها  نه  که  است  کرده  توصیه 
بلکه امنیت شان را تامین بکنند، تا وظایف خود را به خوبی 
را  ما  های  شفاخانه  اشغالگران  متاسفانه،  اما  بدهند.  انجام 
هدف قرار می دهند، امبوالنس های ما را نشانه گرفته اند، 
زخمیان ما را از امبوالنس های مؤسسات دیگر پایین کرده 
اند، زخمیان زیر تداوی ما را بندی کرده اند و رفقای زندانی 
ما را شکنجه های گوناگون می کنند، اما کمی هم تداوی 

نمی کنند.
امارت اسامی با استفاده ازین فرصت یکبار دیگر اصرار می 
کند که امارت اسامی خود را به همه حقوق هموطنان خود 
در عرصهء صحی همواره متعهد می داند و تا حد توان می 
کوشد که خدمات صحی را به شکل بهتر به آن ها برساند. 
همچنان بر ادارات حقوق بشر صدا می کند که اشغالگران 
به حقوق  ارجگزاری  با  ادارۀ کابل را مجبور بسازند که  و 
بشر، شفاخانه های زیر کنترول امارت اسامی را هدف قرار 
ندهند و از مؤسسات خارجی امیدوار است که افغان ها را 
به یک نگاه ببینند و خدمات خود را به همگان برسانند، بلکه 
به مناطق زیر کنترول امارت اسامی توجه ویژه ای داشته 
باشند، زیرا ضرورت مردم روستایی نسبت به مناطق شهری 

بیشتر می باشد.
امارت اسامی با سازمان ملل متحد، سازمان جهانی صحت 
و دیگر مؤسسه های صحی همکاری کامل دارد و همکاری 
مساعد ساخته  ها  آن  به  را  زمینه  این  اسامی  امارت  های 
است که کارهای خود را در همه بخشهای کشور به خوبی 
پیش ببرند. درین سلسله، پروگرام های پولیو )فلج اطفال( و 
دیگر واکسین های که از سوی مؤسسات صحی به همکاری 
مستقیم امارت اسامی در بخش های زیادی افغانستان اجرا 

می شود، قابل یادآوری است.
امارت اسامی افغانستان بار دیگر از همکاری های خود به 

همه مؤسسات و ادارات صحی اطمینان کامل می دهد.
و  نظر  که  سپاسگذارم  کنندگان  اشتراک  همه  از  اخیر،  در 
توجه  به  افغانستان  کنونی  فاجعهء  پیرامون  را  ما  موقف 

شنیدند، سپاس.
پایان.

۱/۳/۱44۰هل ق
۱۸/۸/۱۳۹۷هل ش لل ۲۰۱۸/۱۱/۹م
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سالهء   ۵۹ نویسندۀ  و  ژورنالیست  خاشقچی،  جمال 
عربستان سعودی به تاریخ ۲ اکتوبر ۲۰۱۸م پس از مراجعه 
به قونصلگری عربستان سعودی در شهر استانبول )ترکیه( 
ناپدید شد. دولت شاهی عربستان پس از ۱۸ روز – ۲۰ 
اکتوبر – در اثر فشارهای پیهم جهانی، رسمًا پذیرفت که 
خاشقچی در همان روز اول پس از مشاجرۀ لفظی و در 
تن  چند  از سوی  کوب  و  لت  یا  فزیکی  درگیری  اثنای 
شهروندان عربستان )که به هدف قتل و یا گرفتاری وی در 
یک طیارۀ ویژه به استانبول رفته بودند( کشته شد. جسد 
خاشقچی تا اثنای نوشتن این مقاله )۳۱ اکتوبر( یافته نشده 
است، اما گفته می شود که پیکر مردۀ خاشچقی بیش بها 
در  کلیدی  نقش  زیرا  بود.  خواهد  قرن  این  الِش  ترین 

سیاست های آیندۀ منطقه و جهان خواهد داشت.
خانوادۀ خاشقچی :

پدر  بود.  ترک  نسا  ۱۹۵۸م،  متولد  خاشقچی  جمال 
عثمانی  خافت  اواخر  در  خاشقچی«  »محمد  وی  کان 
عثمانی  خافت  های  والیت  از  هنوز  که  عربستان  به 
ازدواج کرد، سپس طبیب  با یک خانم عرب  بود آمد و 
بن  »عبدالعزیز  سعودی  عربستان  بادشاه  نخستین  شاهی 
از  خاشقچی  خانوادۀ  شد.  مقرر  سعود«  آل  عبدالرحمن 
آن شهرت جهانی  اعضای  بیشتر  که  است  های  خانواده 
دارند و تقریبا همه افراد این خانواده )اعم از زن و مرد( 
در دانشگاه های غرب آموزش دیده اند، لبرال و مادرن 
هستند و در عرصه های مختلف جامعهء غربی نام و نشان 
دارند. عدنان خاشخچی )کاکای جمال خاشجقی( که سال 
گذشته به سن ۸۲ سالگی در لندن درگذشت در دهه های 
۷۰ و ۸۰ میادی ثروت مند ترین نفر جهان بود و سرمایه 
و دالل  تجار  او  زده می شد.  تخمین  دالر  ملیارد   4 اش 
استخباراتی  سازمان  با  وی  رابطهء  و  بود  اسلحه  جهانی 
امریکا »سی آی ای« پس از یک توطئهء ناکام علیه نظام 

کنونی ایران در رسانه ها درز کرد.

زندگی حرفه ای :
حیث  به  را  خود  ای  حرفه  زندگی  خاشقچی  جمال 
و  )۱۹۹۱-۱۹۹۰م(  خلیج  جنگ  در  کرد،  آغاز  خبرنگار 
جهاد افغانستان بر ضد شوروی به حیث خبرنگار خارجی 
به کشورهای مختلف به ویژه به افغانستان سفر کرد و راپور 
اوضاع جنگی را به روزنامه های عربستان روان می کرد، 
در افغانستان با شیخ اسامه )رحمه اهلل( آشنا شد، مصاحبهء 
شیخ اسامه )رحمه اهلل( در اواخر دههء ۸۰ میادی، سبب 
شهرت و اعتبار وی شد. بعدا با شیخ اسامه )رحمه اهلل( 
نقش جهادی شیخ  پیدا کرد، وی حامی  رابطهء دوستانه 
اسامه )رحمه اهلل( در جهاد بر ضد شوروی بود. اما پس از 
جهاد شوروی، زمانی که شیخ اسامه )رحمه اهلل( در کشور 
سودان قرار داشت. خاشقچی به سودان رفت و تاش کرد 
شیخ اسامه )رحمه اهلل( را از جنگ بر علیه امریکا )و یا به 
اما موفق  اصطاح، از جنگ تروریستی( منحرف بسازد، 
دو جانبه، سعی  روابط  از  استفاده  با  نیز خاشقچی  نشد. 
هم  با  )رح(  اسامه  شیخ  و  عربستان  شاهی  خانوادۀ  کرد 

نزدیک بیاورد، اما در این کار هم موفق نشد.
اگر به گذشتهء ژورنالستی خاشقچی نگاه بکنیم، وی در 
سال ۱۹۹۱م مدیر روزنامهء المدینه )چاپ جده( مقرر شد، 
در سال ۱۹۹۹م به حیث مدیر مسئول روزنامهء انگلیسی 
»عرب نیوز« انتخاب شد. از ماه مارچ تا می ۲۰۰۳م مدیر 
مسئول روزنامهء الوطن )چاپ عربستان سعودی( بود، اما 
در کمتر از دو ماه به دلیل اجازۀ نشر یک مقالهء نقدی بر 
»ابن تیمیه« از سوی وزارت اطاعات عربستان سعودی از 
وظیفه اش برکنار شد. وی در ماه اپریل ۲۰۰۷م بار دوم 
به حیث سر دبیر روزنامهء الوطن مقرر شد، اما سه سال 
پس به دلیل نشر مقالهء ابراهیم المائی که شامل نقدهای بر 
باورهای سلفیت بود، وظیفه اش را از دست داد. خاشقچی 
نام  به  را  تلویزیونی  بزرگ  کانال  یک  ۲۰۱۵م  سال  در 
»العرب« با پشتیبانی مالی سرمایه دار جهانی ولید بن طال 

مجال خاشقچی کیست 
و چرا خربساز شد؟

حبیبی سمنگانی
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و با شراکت نشریهء تجارتی امریکایی »تلویزیون بلومبرگ« 
آغاز کرد، اما این کانال در ظرف کمتر از ۱۱ ساعت از 
سوی کشور بحرین بند شد. وی در میان سال های ۲۰۱۲ 
– ۲۰۱6م در کانال های مختلف عربی و جهانی به حیث 
اگاه مسایل سیاسی شرکت می کرد و مطالب تحلیلی وی 
نشر می شد. منظم  به شکل  نیز  العربیه  کانال خبری  در 

خاشقچی و خانوادۀ شاهی عربستان :
با خانوادۀ شاهی  جمال خاشقچی در دوران شاه عبداهلل 
»ترکی  به  ویژه  به  کرد،  استوار  تنگاتنگ  روابط  سعودی 
 – سال   ۲۳ مدت  الفیصل  ترکی  شد.  نزدیک  الفیصل« 
۱۹۷۹ الی ۲۰۰۱م – مدیر کل ریاست استخبارات عمومی 
الی ۲۰۰۵م به حیث  از سال ۲۰۰۳  عربستان بود، سپس 
سفیر در دادگاه سینت جیمز در لندن و ایرلند و از سال 
در  سعودی  عربستان  سفیر  حیث  به  ۲۰۰۷م  الی   ۲۰۰۵
امریکا وظیفه انجام داد، جمال خاشقچی به حیث مشاور 
یا معاون رسانه ای ترکی الفیصل در لندن و واشنگتن کار 
روابط دوستانه  نیز  بن طال  ولید  با  کرد. خاشقچی  می 
داشت. گفته می شود که خاشقچی از رازهای درون خانهء 
توطئهء  در  و حتی  داشت  به خوبی خبر  خانوادۀ شاهی 
ناکام علیه محمد بن سلمان )ولیعهد کنونی عربستان( با 

بعضی از اعضای خانوادۀ شاهی در تماس بود.
تیرگی رابطهء خاشچقی با محمد بن سلمان :

روابط خانوادۀ شاهی عربستان سعودی و جمال خاشقچی 
جمال  شد،  تشنج  به  رو  ۲۰۱6م  دسمبر  ماه  از  ظاهراً 
پیروزی  واشینگتن،  در  نشست  یک  طی  در  خاشقچی 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری و سیاست وی در 
شود  می  گفته  داد.  قرار  نقد  آماج  را  میانه  خاور  مورد 
که عربستان سعودی او را فی الفور از نوشتن و حضور 
هیچ  به  شاهی  خانوادۀ  زیرا  کرد.  ممانعت  ها  رسانه  در 
دولت  به  نزدیک  های  شخصیت  خواست  نمی  صورت 
سعودی، بر ترامپ انتقاد بکند. زیرا تازه ترامپ برنده شده 
)برای  را  ترامپ  داشت  تاش  سعودی  عربستان  و  بود 
اینکه پالیسی های خود را به سود عربستان ترتیب بدهد( 

خوشحال نگهدارد.
خاشقچی از مخالفان جنگ یمن نیز بود، وی عملکرد عربستان 
سعودی در یمن را نا مناسب می خواند و  نقش ایران و حوثی 
ها را نیز مشکل افزا می دانست، از دیدگاه وی باید امریکا 
یمن را در کنترول خود بگیرد و قدرت را به لبرال های آن 
کشور بسپارد، وی این دیدگاه خود را در طی سخنرانی اش 
به   )NIF( این آی ایف امریکایی  اتاق فکری مؤسسهء  در 
صراحت تشریح می کند. می توانید این ویدیوی سخنرانی 
بکنید. پیدا  یوتیوب  در  مذکور  مؤسسهء  آدرس  از  را  وی 

خاشقچی در امریکا :
جمال خاشقچی، از ماه جون ۲۰۱۷م در ایالت ویرجینیای 
ایاالت متحدۀ امریکا زندگی می کرد و از ماه سپتمبر آن 
سال در روزنامهء واشنگتن پوست به شکل ماهوار مقاله 
و  ترجمه  نیز  عربی  زبان  به  وی  های  مقاله  نوشت،  می 
های  داشت  یاد  از  بعضی  اواخر  درین  و  شد  می  نشر 
بریتانیای  و روزنامهء  »اشپیگل«  آلمانی  نامهء  هفته  در  او 
»فایننشیال تایمز« نیز منتشر شده بود. خاشقچی سرشناس 
مهم  های  شکبه  در  عرب  جهان  مسائل  تحلیلگر  ترین 

تلویزیونی در بریتانیا و امریکا بود.
جنگ باهمی دو لبرال ؟

ها  بسیاری  برای  سلمان  ابن  با  خاشقچی  رابطهء  تیرگی 
چهرۀ  یک  به  خاشقچی  چنانکه  زیرا  است،  آور  تعجب 
لبرال مبدل شده بود )قابل ذکر است که خاشقچی در ابتدا 
به تنظیم اخوان المسلمین وابسته بود، دران زمان دولت 
شاهی عربستان با اخوان المسلمین رابطهء خوبی داشت(، 
ابن سلمان نیز حد اقل در معامات داخلی کشور از خود 
چهرۀ لبرال )و تقریبا سیکوالر( نشان داده است. پس آیا 
این بهترین زمینه برای خاشقچی نبود که دوشادوش ابن 
سلمان برای غیر مذهبی ساختن دولت شاهی سعودی کار 
می کرد و – العیاذباهلل – برای ریشه کن ساختن ارزشهای 

اسامی کمر می بست ؟
)به  و  ستیزانه  دین  سیاست  از  وی  که  اینست  واقعیت 
اصطاح( اصاح طلبانهء ابن سلمان خوشحال بود، اما از 
برخورد خودخواهانه و انحصار گرایانهء وی شاکی بود، 
به ویژه گرفتاری ولید بن طال و پسران شاه عبداهلل شاید 
خاشقچی را تکان داد. همان بود که آل و عیال خود را در 
عربستان سعودی ترک نموده، تنها با دو صندوق )جامه 
به شدت  ابن سلمان را  آنجا  از  امریکا رفت و  به  دانی( 
ماه  داد. خاشقچی در  قرار  قلم و زبان خود  هدف نشتر 
نومبر ۲۰۱۷م به بی بی سی گفت : در مورد کشور، فرزندان 
و نواسه های خود نگران هستم، حاکمیت یکنفری در هر 
کشوری که باشد بد است. در ماه فبروری ۲۰۱۸م در مقاله 
اش در واشنگتن پوست نوشت : باید )محمد بن سلمان( 
کمی  افتادگی  با  که  بگیرد  یاد  بریتانیا  سلطنتی  خانهء  از 
خود، احترام و موفقیت زیادی را کسب کرده است، اگر 
محمد بن سلمان بتواند منتقدانش را گوش کند و اذعان 
کند که آن ها نیز کشور خود را دوست دارند، در واقع می 

تواند قدرتش را افزایش دهد.
آمدن خاشقچی به ترکیه و کشته شدن وی :

اش  ترکی  سالهء   ۳6 نامزاد  با  داشت  پان  خاشچقی 
»خدیجه چنگیز« ازدواج بکند، خدیجه مشغول دکتورا در 
یکی از دانشگاه ها بود، خاشقچی به تازگی یک اپارتمان 
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عربستان  قونسلگری  به  وی  بود،  خریده  استنبول  در 
قانونی  اسناد  تا  بود  کرده  مراجعه  استانبول  در  سعودی 
کامره  بکند.  تکمیل  نامزاد خود  با  ازدواج  برای  را  خود 
های مخفی داخل شدن وی به قونسلگری را ثبت کرده 
بود، اما کامره ها نشان می داد که خاشقچی از قونسلگری 
هرگز بیرون نشده است. دولت ترکیه از همان اول موقف 
گرفت که خاشقچی توسط شماری از شهروندان عربستان 
به  بودند(  آمده  عربستان  از  به طور خاص  )که  سعودی 
قتل رسیده است، اما دولت شاهی سعودی این موقف را 
در ابتدا به شدت رد کرد و ادعا کرد که خاشقچی پس از 

تکمیل کارهایش از قونسلگری خارج شده است.
موقف های ضعیف و متضاد دولت سعودی :

سفیر  سلمان،  بن  خالد  شهزاده  اکتوبر،   ۱۱ تاریخ  به 
اتهامات  برادر محمد بن سلمان(  امریکا )و  عربستان در 
وارده بر عربستان را به قاطعیت رد کرد و تبلیغات تاسف 
آور خواند. این مقام سعودی هنوز هم اصرار داشت که 
اکتوبر،   ۱۳ تاریخ  به  بود.  رفته  قونسلگری  از  خاشقچی 
عبدالعزیز بن سعود، وزیر داخلهء عربستان بازهم از دست 
داشتن دولت سعودی در قضیهء خاشقچی انکار داشت. 
روز  دو  است.  شده  ناپدید  خاشچقی  که  پذیرفت  البته، 
پس، عربستان سعودی بار دیگر از کشته شدن خاشقچی 
در قونصلگری عربستان انکار کرد و هشدار داد که اگر بر 
ضد عربستان سعودی تصمیم گرفته شد، عربستان واکنش 

بزرگی نشان خواهد داد.
بار  اولین  برای  سعودی  عربستان  اکتوبر،   ۲۰ تاریخ  به 
اعتراف کرد که خاشقچی در قونسلگری و از سوی اتباع 
سعودی کشته شده است. یکروز پس تر عادل الجبیر، وزیر 
خارجهء عربستان این واقعه را یک اشتباه بزرگ خواند.
عربستان سعودی با برکناری چندین مقام ارشد دولت )به 
ویژه جنرال احمد عسیری و سعود القحطانی( و گرفتاری 
۱۸ تن تاش کرد جدیت خود را در رابطه به حل جنجال 
قتل خاشقچی نشان بدهد، اما نتوانسته است قناعت جهان 
قتل  پروسهء  که  اند  باور  این  به  آگاهان  بکند،  فراهم  را 
خاشقچی امکان ندارد که بدون هدایت و یا اجازۀ محمد 
بن سلمان صورت گرفته باشد، لهذا هدف از تاش های 
سعودی  دولت  جوانسال  ولیعهد  دادن  برائت  عربستان، 
با صاح  بن سلمان  ماقات محمد  انتشار عکس  است. 
رقبای  برای  بود  پیامی  خاشقچی  جمال  پسر  خاشقچی، 
صالح  اما  ندارد.  وجود  زیادی  مشکل  گویا  که  ولیعهد، 
امریکا  به  که  یافت  اجازه  امریکا  مداخلهء  به  خاشقچی 
سفر بکند، وی حاال در امریکا است و هنوز در مورد قتل 
پدرش لب نگشوده است، گویا امریکا مهره ای مهمی را 
در دست خود گرفته است و هنوز مشخص نیست که ازان 

چگونه استفاده می کند.
نقش امریکا هم زیر سوال است :

امریکا نیز تا هنوز نتوانسته است از نقش خود در مورد 
این واقعه، جهان را مطمئن بسازد. حتی خدیجه چنگیز، 
نامزاد خاشقچی )به تاریخ ۳۰ اکتوبر( در گفتگو با رسانه 
ها از عملکرد ترامپ ابراز نا امیدی کرد و گفت : ترامپ 
نباید منافع تجاری امریکا را در برابر تحقق واقعیت حائل 
بکند. قابل ذکر است که ترامپ به تاریخ ۱۳ اکتوبر گفته 
بود : )اگر مبادا عربستان سعودی در قتل خاشقچی دست 
هم داشت( نمی خواهم پیمان های تجارتی را از دست 
صجبت  جریان  در  اکتوبر   ۱۵ تاریخ  به  ترامپ  بدهم. 
ناپدید  در  ممکن  که  بود  گفته  سلمان  ملک  با   تلفونی 
باشند.  داشته  خودسر  قاتان  از  بعضی  خاشقچی  شدن 
یکروز  پس تر، هشدار داده بود که باید عربستان سعودی 
عجالتًا متهم نشود. وی اگر چه در بعضی موارد در برابر 
عمًا  اما  است،  داشته  هم  تندی  لحن  سعودی  عربستان 
پس  ای  معامله  که  شود  می  گفته  است،  نبرداشته  گامی 

پرده جریان دارد.
شماری از آگاهان به این نظر اند که این قضیه در حقیقت 
بهانه ای بزرگی است برای دولت امریکا، امریکا چنانکه 
باج  از عربستان  امروز  تا  بهانه ای واقعهء ۱۱ سبتمبر  به 
می گیرد، بعید نیست که ازین قضیه نیز برای باج گیری 
پالیسی های  بر سیاست و  را  نفوذ خود  بکند و  استفاده 

دولت شاهی عربستان بیفزاید. 
نقش اندیشمندانهء ترکیه :

نقش ترکیه در قضیهء قتل خاشقچی تا هنوز تحسین شده 
است، از نگاه آگاهان، ترکیه آنچه تا هنوز از طریق رسانه 
ها و یا به گونهء مستقیم افشا کرده است، بخش کمی از 
اسناد و شواهدی است که در دست دارد، ترکیه می خواهد 
سعودی  عربستان  بر  را  فشارها  و  برود  پیش  تدریج  به 
بیفزاید، گفته می شود که هدف اصلی ترکیه استعفا و یا 
برکناری محمد بن سلمان است، ترکیه تاش دارد بدون 
اینکه با دولت عربستان درگیر شود و یا قضیه را به دادگاه 
جهانی ببرد، عربستان را قناعت بدهد که ولیعهد کنونی از 
کرسی قدرت کنار برود. ترکیه نمی خواهد جهان مشغول 
تماشای درگیری دو کشور اسامی شود و کف بزند. البته، 
همکاری  به  )و  نوعی  به  دارد  تاش  سلمان  بن  محمد 
بعضی از کشورهای دیگر عربی( ازین مشکل بیرون آید 
و نیروی خود را از سر نو منسجم بکند. آگاهان به این 
باور اند که اگر محمد بن سلمان به این کار موفق شد، 
سیاست زورگویی اش را دیگر هم شدت خواهد بخشید 
و در برابر بعضی از کشورها از سر نو صف خواهد بست.
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»دا گللز دا میللدان« جملللۀ پشللتو کلله ترجملله اش بلله 
فارسللی بلله معنللی ایللن گللز و ایللن میللدان مللی شللود؛ 
در حقیقللت ایللن یللک ضللرب المثللل اسللت کلله اشللاره 
بلله فراهللم شللدن فرصللت بللرای تبللارز و نشللان دادن 
دو گللروه )مبنللی بللر نشللان دادن برتللری شللان( در یللک 
میللدان بلله کار بللرده مللی شللود کلله البتلله ایللن جمللله 
اغلللب از طللرف شللخص پیللروز بلله طللرف مقابللل گفته 
مللی شللود کلله بیللا و خللود را در میللدان نشللان بللده، 
ایللن در واقللع همللان جملللۀ بللود کلله اشللرفغنی رئیللس 
ادارۀ کابللل بللا خوشللحالی تمللام بعللد از ختللم دورۀ رای 
گیللری در انتخابللات افتضللاح آمیللز پارلمانی )روز شللنبه 
۸۲ میللزان ۷۹۳۱ هللش( بلله کار بللرد کلله گویللا وی و 
یللا بلله اصطللاح ادارۀ کابللل در تامیللن امنیللت انتخابللات 
خللوش درخشللیده و بللا شللفافیت و اطمینللان انتخابللات 
نمایشللی را توانسللته برگللزار نمایللد؛ امللا حقیقللت بللدون 
تردیللد آن چیللزی نبللود کلله اشللرفغنی بللا آب و تللاب 
درافشللانی کللرد بلکلله حقیقللت حللال چیللز دیگللری 
بللود کلله دسللت بلله مراتللب باالتللر طالبللان را بللر ادارۀ 

کابللل واضللح سللاخت کلله بطللور خاصلله مللی تللوان 
در توضیللح ایللن مبحللث بلله مللوارد مهللم ذیللل اشللاره 

کللرد:

ــات  ــت انتخاب ــۀ امنی ــم زدن مقتدران ــف - بره ال
ــان: ــط طالب ــی توس نمایش

بللرای هللر پللروژۀ نمایشللی کلله امریکایللی هللا در 
افغانسللتان خواسللته باشللند پیللاده کننللد و ادارۀ کابللل 
موظللف بلله اجللرای آن گللردد از هللر چیللز مهللم تللر 
تامیللن امینللت آن پللروژه اسللت؛ از آنجللا کلله طالبللان 
پیللش از انتخابللات بارهللا هشللدار داده و تاکیللد کللرده 
بودنللد کلله مانللع فیزیکللی در برابللر پللروژۀ نمایشللی 
انتخابللات خواهنللد شللد در روز انتخابللات بللا راه 
انللدازی نزدیللک بلله ۰۰۵ عملیللات در نقللاط مختلللف 
کشللور توانایللی خللود را نشللان دادنللد و باعللث ایجللاد 
دردسللرهای بللزرگ بللرای امنیللت انتخابللات گردیدنللد 
آن هللم در حالیکلله رژیللم کابللل ۰۷ هللزار نیللروی 
نظامللی را موظللف بلله تامیللن امنیللت کللرده بللود؛ امللا 

)تاملی بر انتخابات افتضاح آمیز پارلمانی(

دا گز دا میدان!

محمود احمد نوید
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در نتیجلله ایللن رژیللم کابللل بللود کلله نللاکام گردیللده و 
جللز در مراکللز محللدود شللهرها در اکثللر نقللاط کشللور 
انتخابللات برگللزار نشللده یللا اگللر هللم شللد بللا صللد 
تللرس و لللرزه همللراه بللود و حتللی در کابللل پایتخللت 
بلله بللاور و اعتللراف خللود رژیللم، امنیللت درسللت 
اتخللاذ نشللد و در چندیللن نقطلله شللهر کابللل انتخابللات 
نمایشللی عمللا توسللط حمللات طالبللان مختللل و یللا 

تعطیللل گردیللد. 
همچنیللن طالبللان پیللش از شللروع انتخابللات در زمللان 
کمپایللن هللای کاندیللدان نیللز در چنللد رشللته حمللات 
از جللدی بللودن خللود در ممانعللت و جلوگیللری از 
برگللزاری پروسللۀ انتخابللات خبللر دادنللد؛ مثلیکلله در 
هلمنللد یللک کاندیللد مهللم )جنللرال جبللار قهرمللان( را 
از میللان برداشللتند و در قندهللار جنللرال مهللم رژیللم 
عبدالللرازق را طللی یللک عملیللات نفللوذی از پللای 
در آوردنللد و باعللث وقفلله  یللک هفتلله ای پروسللۀ 

انتخاباتللی در ایللن والیللت گردیدنللد. 
 در روز انتخابللات نمایشللی، طالبللان موفقانلله در بخللش 
مطبوعاتللی بللا ایجللاد یللک هماهنگللی فللوق العللاده در 
سوشللل میدیللا )صفحللات اجتماعللی اعللم از تویتللر، 
فیسللبوک، واتسللاپ، تلگللرام و ...( اخبللار و رویدادهللای 
امنیتللی را راپللور مللی دادنللد دیللده و شللنیده شللد کلله 
راه هللای ارتباطللی قریلله جللات بللا مراکللز ولسللوالی 
هللا، راه هللای ارتباطللی ولسللوالی هللا بللا مراکللز شللهرها 
کامللا مسللدود گردیللده و سللبب اختللال در شللبکه 
هللای ارتباطللی رژیللم گردیدنللد، طوریکلله ابتللکار عمللل 
از دسللت ادارۀ کابللل در رفتلله و ایللن طالبللان بودنللد کلله 
کنتللرول شللاهراه هللا را بلله دسللت گرفتلله و بللا جللان 
سللپاری تمللام از لکلله دار شللدن حیثیللت ملللی افغللان 
هللا بخاطللر شللرکت در انتخابللات نمایشللی جلوگیللری 
بلله عمللل آوردنللد؛ هرچنللد کلله رسللانه هللای مهللم 
وابسللته بلله اسللتخبارات و یللا تحللت فشللار رژیللم کابللل 
حقایللق خبللری را در آن روز کامللا سانسللور و تحریللف 
کللرده و بلله دنبللال برجسللته کللردن انتخابللات کذایللی 
و افتضللاح آمیللز بودنللد؛ امللا بللاز هللم نمللی توانسللتند 
بعضللی جریللان هللای کان و مهللم امنیتللی کلله باعللث 
اختللال در امنیللت انتخابللات شللده بللود کتمللان کننللد 
و جسللته و گریختلله بعضللی خبرهللا را گللزارش مللی 

دادنللد.

 ب- بی نظمی ها و تخلفات انتخاباتی:
انتخابللات مضحللک ۸۲ میللزان ۷۹۳۱ هللش روشللن 
سللاخت کلله رژیللم کابللل در بللرآورده کللردن کمتریللن 

امکانللات الزم آن پللروژه، تللا چلله حد ضعیف و سسللت 
عمللل کللرد و یکللی از مللوارد برجسللته کلله در آن روز 
بسللیار محسللوس و ململلوس بللود بللی نظمللی هللای 
فللراوان در جریللان انتخابللات بللود، آنچلله کلله قللرار بللود 
و در رسللانه هللا گفتلله مللی شللد کلله انتخابللات بسللیار 
بللا نظللم و اطمینللان برگللزار خواهللد شللد هرگللز چنیللن 
نشللد چللون تهدیللدات جللدی طالبللان و بللی توجهللی 
عمومللی کارمنللدان موظللف ایللن پروسلله، دسللت بلله 
دسللت هللم داده و یللک انتخابللات نمایشللی و چالشللی 

را بلله ارمغللان آورد. 
بللی نظمللی هللا و پراکندگللی و سراسللیمگی در جریللان 
انتخابللات تللا جائللی زیللاد بللود کلله صللدای بسللیاری 
از فریللب خللورده هللا بلنللد شللد و در جللای جایللی 
لللب بلله شللکایت و اعتللراض گشللودند، از جمللله آن 
بللی نظمللی هللا بللاز نشللدن بسللیاری از سللایت هللای 
انتخاباتللی در سللاعت وعللده داده شللده بللود کلله ایللن 
موجللب دردسللر، سللردرگمی و پریشللانی اعضللای 
کمسللیون انتخابللات و افللراد مربوطلله گردیللد، در 
علللت ایللن تاخیللر فاحللش، رژیللم کابللل بلله اعتللراف 
اعللان کللرد کلله معلمللان و مدیللران مکاتللب از تللرس 
تهدیللدات طالبللان بسللیار ناوقللت در مکاتللب )محللل 
اکثللر سللایت هللای انتخاباتللی( حاضللر شللدند، و چللون 
یکبللاره سللایت هللا بللاز شللد از بللس شلللوغی زیللاد 
شللد کلله هللر کسللی کوشللش مللی کللرد بللدون رعایللت 
اصللول انتخاباتللی زودتللر رای خللود را بیانللدازد یللا 
خللود را بخاطللر تهدیللدات امنیتللی از مراکللز رای گیللری 

دور کنللد. 
از جمللله بللی نظمللی هللا نللام هللای بسللیاری از شللرکت 
کننللدگان در لیسللت هللای ثبللت نللام بللرای رای دهللی 
دیللده نمللی شللد و مللردم اشللتراک کننده بسللیار پریشللان 

و سللرگردان گردیللده بودنللد.
دگللر اینکلله نللام و لیسللت بعضللی ثبللت نللام کننللدگان 
)اعللم از کاندیللدان و رای دهنللدگان( جابجللا شللده بللود؛ 
یعنللی از یللک والیللت بلله والیللت دیگللر یللا از یللک 
گوشللۀ کشللور بلله گوشللۀ دیگللر منتقللل شللده بللود و 
ایللن سللبب سللردرگمی و دردسللر زیللاد بللرای مللردم 
شللده و اشللتراک کننللدگان را بلله شللدت بللی حوصللله 

سللاخته بللود.
از مللوارد بللی نظمللی و چالشللی انتخابللات ۸۲ میللزان، 
شللدن  کشللانیده  و  انتخابللات  جریللان  در  تاخیللر 
انتخابللات بلله ۹۲ میللزان یعنللی یللک روز بیشللتر بللود 
کلله کامللا خللاف قانللون دسللت سللاختۀ انتخاباتللی 
بللود کلله بایللد اصللوال انتخابللات بلله هللر کللم و کیللف 
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در روز ۸۲ برگللزار مللی شللد؛ امللا بخاطللر مشللکات 
امنیتللی، تخنیکللی و تاخیللر در بللاز شللدن سللایت هللای 
انتخاباتللی، انتخابللات نمایشللی بلله روز دوم کشللانده 
شللد کلله ایللن از هملله بیشللتر موجللب شرمسللاری و 

رسللوایی ادارۀ کابللل گردیللد.

ج- تقلبات و فساد گسترده در حین رای دهی:
در زمللان رای دهللی موجللی از تقلبات گسللترده و فسللاد 
دیللده شللد و در حجللم کان در شللبکه هللای اجتماعللی 
خبرسللاز نیللز گردیللد، اکثللر کاندیللدان در تللاش خریللد 
رای  مللردم بللوده، و در بسللیار جاهللا یللک نفللر چندیللن 
بللار رای تقلبللی داد و بللدون اینکلله کسللی توجلله بکنللد 
و یللا جلللوی آن تخلفللات فاحللش را بگیللرد همانگونلله 
اداملله دادنللد تللا بلله هللر قیمتللی شللده آن انتخابللات 

جعلللی در رسللانه هللا نمایللش داده شللود. 
د - مشکات فزایندۀ تخنیکی:

کمسللیون نامسللتقل انتخابللات گرچلله در روزهللای 
قبللل از انتخابللات بارهللا تاکیللد کللرده بللود کلله 
بصللورت بایومتریللک و بللا اسللتفاده از دسللتگاه هللای 
تشللخیص هویللت و چهللره و تثبیللت انگشللت رای 
دهنللده، انتخابللات را برگللزار مللی کننللد؛ امللا در روز 
انتخابللات یکللی از جنجالللی تریللن و رسللواترین مللوارد 
انتخابللات، همیللن دسللتگاه هللای بایومتریللک بللود کلله 
اکثللرا خللراب، غیرفنللی، غیرمعیللاری، عللدم کارکردگللی 
درسللت و صدهللا مشللکل دیگللر داشللتند کلله باعللث 
سللردرگمی مللردم فریللب خللورده و پرسللونل توظیللف 
شللده در امللر انتخابللات گردیللده بللود تللا جائیکلله اگللر 
اخبللار و جریانللات مربللوط بلله روز انتخابللات دیللده 
شللود اکثللرا از ایللن بابللت شللکایت هللای فللراوان درج 
کمسللیون سللمع شللکایات انتخابللات گردیللده اسللت.
حتللی بعضللی رسللانه هللا از قللول داکترعبللداهلل خبردادند 
کلله وی بلله مللدت ۰۲ دقیقلله طللول کشللید تللا رای 
خللود را در صنللدوق بیانللدازد؛ چللرا کلله حللرف »عیللن« 
را دسللتگاه هللای بیومتریللک شناسللایی نمللی کردنللد 
و بلله علللت عللدم درج حللرف عیللن، داکترعبللداهلل را 
زمللان گیللر کللرد، و نیللز حللروف مثللل »پ، ژ، گ، چ 
و ...« غیللره را مللی گوینللد دسللتگاه هللا نمللی توانسللتند 

شناسللایی کننللد.

هلل - نابلدی پرسونل رای گیرنده:
یللک شللکایت مهللم کلله در تمللام سللایت هللای 
انتخابللات نمایشللی درج شللده و اکثللرا در بسللیار جاهللا 
عیللن مشللکل گللزارش شللده نابلللدی اعضللای کمسللیون 

هللا، سللایت هللای انتخاباتللی و محللل هللای رای دهللی 
بللا طللرز کار و اسللتفادۀ درسللت از بایومتریللک هللا و 
چگونگللی رای گیللری از مللردم بللود کلله ایللن معضللل 
نیللز صللدای شللکایت آمیللز مللردم فریللب خللورده در 
انتخابللات نمایشللی پارلمللان را بللی نهایللت بلنللد بللرد.

و - عدم اشتراک پررنگ مردم در انتخابات نمایشی:
از مهمتریللن و جالللب تریللن مللوارد انتخابللات جعلللی 
پارلمللان، اشللتراک کللم رنللگ مللردم پللای صنللدوق های 
رای بللود؛ در حالیکلله کمسللیون نامسللتقل انتخابللات 
از ثبللت نللام پرتقلللب و دروغیللن 6 ملیللون اشللتراک 
کننللده خبللر داده بللود؛ امللا در روز انتخابللات تمللام 
جعللل و تزویرهللای کمسللیون آشللکار گردیللد و دیللده 
شللد بسللیار انللدک مللردم آن هللم محللدود در مراکللز 
شللهرها، در اکثللر نقللاط مختلللف کشللور در ایللن پروسلله 
سللهم گرفتنللد و ایللن یللک ناکامللی بللزرگ بللرای رژیللم 
کابللل اسللت؛ و آنچلله را کلله اشللرف غنللی بللا الف و 
پللوف فللراوان از آن بللا مطللرح کللردن جملللۀ »دا گللز، 
دا میللدان« یللاد کللرده و خللود و رژیللم را مللی خواسللت 
کامیللاب نشللان دهللد در واقللع اینگونلله بللود کلله بطللور 
خاصلله چنللد مللورد مهللم آن در بللاال اشللاره رفللت و 
»ایللن گللز و ایللن میللدان« نشللان داد کلله بیشللتر موجللب 
رنللگ زردی رژیللم و تمویللل کننللدگان خارجللی اش 

گردیللد تللا سللبب سللرخ رویللی شللان شللود. 
پایان. 
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شرم بر آنانیکه  روح و ایمان خود را به مزدوران فروختند 
و به اصطاح انتخابات و یا رویای ادامه اشغال  با وقاحت 

و با بی شرمی  تام انجام یافت.  
مزدحم  های  نقطه  ها  کنار شهر  و  در گوشه  روزه  همه 
به چشم می خورد که در آن یکی از نامزدان به پذیرایی 
صد ها انسان  در مراسم صرف غذا ایستاده است  البته  
این سخاوت  و این پذیرایی روی یک هدف بلکه یک 
تجارت بود لذا در ختم و اخیر این مراسم  لحظه ای برای 
از برنامه های کاری شان سخن می زدند مساجد و  آنها 
مراکز آموزشی نیز شاهد حضور یکی از کاندیداها بود  با 
تحفه های نقدی به سراغ مردم می آمدند شهر ها چهره 
دیگری از واقعات ها را در زیر قبای گرد آلود خویش 
پنهان کرده بود عکس ها و پوستر های کاندیدان تقریبا 
همه روزه  تجدید می شد ولی بندرت بیشتر از یک روز 
سالم می ماند پوستری که امشب نصب می گردید نزدیک 
شام یا پاره پاره می گردید و یا با گل والی لکه دار میشد 
حتی  مردم در اکثر موارد زحمت تماشا چی بودن را نیز 
برای خود  نمی دادند محافل عام مملو بود از سخنان طنز 
آمیز واستهزا کننده گان نسبت به حرف و چرندیات و 

اطوار مضحکه آمیز کاندیدان.  
بطور مثال یکی از کاندیدان مطرح در کوته  سنگی در 

بستوه  بیکاری وغربت  از  که  مزدوران  و  کارگران  جمع 
آمده بودند  می ایستد  وبا لهجه و ترنم خاص خطاب 
به آنان میگوید اگر من عضویت پارلمان را گرفته  وکیل 
شوم از بین شما  یکنفر را وزیر مقرر میکنم  مخاطبان 
باد   زنده  شعار  کرده  گره  های  مشت  با  نیز   دردمندش 

ومرده باد را سر می دادند. 
عاه بر آن  اکثر کاندیدان تاش داشتند   با تطمیع پولی  
و وعده بر آورده کردن خواسته های کوچک مادی مردم 
را به خود جلب نموده رای  آنها را حاصل کنند مردم نیز 
از غربت ، فاکت وبیکاری   همه روزه دست  چونکه 
وپنجه نرم می کردند حاضر بودند  رای خود را به هر 
قیمتی که باشد بفروشند  برای آنها مهم نبود که خریدار 
کی هست و مهم نبود که قیمت آن چقدر است  و این 
هم مهم نبود که  از رای آنها چه ساخته می شود و برای 

چه اهداف و مرامی  استفاده می شود.  
به  افکنیم   نظر  اگر  کامل   به بصیرت  پندار عمیق و  به 
اصطاح انتخاباتی که در وطن عزیز ما افغانستان صورت 
گرفت چه مشروعیتی دارد و چه پیامد های دارد  ودر 
عقب این تراژدی کی ها قرار دارند  و کی ها در مجلس 
راه پیدا می کنند این سواالت و پرسش های هست که 
باید در ذهن و دماغ هر افغان باید پیدا شود  به غور و 

چرا دشمن اینقدر عریان وارد معرکه شده؟
ابو طیب جوزجانی
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مشروعیت  اصا  انتخابات  این  بنگریم   اگر  کامل  دقت 
سایر  در  انتخابات  مورد  در  که  تعاماتی  به  نظر  ندارد 

کشورهای جهان وجود دارد از چند وجه:
نفوس  تعداد  بنسبت  باید  دهندگان  رای  معیار   - الف   
گفته  به  نظر  حالیکه  در  باشد  داشته  خوانی  هم  کشور 
های خود طراحین انتخابات از سی ملیون نفوس کشور 
اعتراف یکی  این  البته   فقط یک ملیون  نفر رای دادند 
اگر  اداره مزدور است  نظام  از جریانات مطرح درداخل 
حقایق  عینک  به  طرف  بی  و  منصف  اشخاص  و  افراد 
تنزل  هم  آن  از  تعداد  شاید  نماید  ها سروی  واقعیت  و 
وشریک   وابسته  افراد  چند  تنها  دهندگان   رای  نموده  
خورد و برد کاندیدان و یا هم افراد یکه از انتخابات هیچ 
آگاهی ندارند  و یا هم در مقابل رای شان بدیل نقدی  را 

تصاحب شدند. 
انتخابات  جریان  در  های  ورسوایی  افتضاحات    -  ب   
صورت گرفته در هیچ یکی از قاموس انتخابات دنیا دیده 
نمیشود  تاخیر وتعلل کارمند ها ، کار نکردن بایمتریک  
جعل  و تقلب  گسترده ، عدم اختتام روند رای دهی در 
رنگ  کم  مشارکت  و  شده   تعین  قبل  از  زمانی  جدول 

مردم. 

پیامد های چنین انتخابات:
  معلوم است عناصریکه  توسط اینچنین پروسه ناکام ، 
مملو از جعل و تقلب،  با ریشه های سمتی و یا قومی و 
یا خانوادگی مثلیکه محقق دو بچه خود را کاندید کرده 
یابند  می  راه  مجلس  در  حکمتیار  و  دوستم   همچون 
کرسی های ملت را تصاحب می شوند از آنها  چه امید 
پوسیده  و  گندیده  های  زخم  در  آیا  داشت   انتظار  را 
روح  افرادیکه  آنهم  شود.   می  واقع  مرهمی  ملت  این 
وایمان خود را به امریکایی ها به قیمت نازل  فروختند  
در مجلس از درد وغم ملت بحث و مباحثه می کنند و 
مشکات روز مره مردم را حل می کنند و آیا بخاطر آینده 
کشور  قوانین وضع می کنند؟ پاسخ معلوم  است اینها 
نیز همانند سر و کله های سابق در طویله مصروف خورد 
ونوش و بخاطر خوش ساختن برادران شان غیر از طبله 

زنی کاری دیگری نخواهند داشت. 

 در عقب این انتخابات  کی ها قرار دارند:
ملت  برای  خصوصا  هویداست  جهانیان  همه  برای 
رنجدیده افغان مثل آفتاب معلوم است که بعداز اشغال  
افغانستان توسط غربی ها در راس آن  امریکا  کدام اداره  
که ساخته شده  مدیر و گرداننده آن امریکا هست و چند 
چهره مزدور که در صفحات تلویزیون آشکارا می شود 

و  دارند  قرار  محافظت شده   بشدت  های  محوطه  ودر 
به القاب مختلف یاد می شوند و توسط همچون پروسه 
های نمایشی و شرم آور در کرسی نشستند همه مزدوران 
و ابزار برای  برآورده ساختن وتطبیق طرح های که در 
واین  باشند   می  می شود  وتوشیح  تدوین  سفید   قصر 
بدماشان  برای  خانه  افعانستان حاال  که  است  معلوم  هم 
و  ها  قرار  همه  است  گردیده  جهانی  بدماش  خصوصا 
موضوعات  تا  بزرگ  مسایل  از  یا  تا  الف  از  ها  فیصله 
کوچک همه از دید ونظر آن گبر جهانی گذرانده می شود 
پس ببینیم که این انتخاب های نمایشی و شعارها  تنها 
و تنها بخاطر خاک مالیدن بچشم مردم ستم کشیده افغان 
به درازا  اشغال را  دامنه  است و بدین منوال میخواهند  
بکشانند وبه پیکر تکه تکه ملت مسلمان افغان از روش 

های مختلف صدمه بزنند  

اصل موضوع:
حاال در اصل موضوع بپردازیم  که از این منجاب مهلک 
می  قربانی  افغانستان  مردم  روزانه  که  کنیم  پیدا  رهایی 
دهند و زیر ساخت های سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی ما 
در حال نابودی است قشر جوان ما در مسیر  فرهنگ پوچ 
غربی در حال از دست دادن هویت، افغانیت و اسامیت 
به   زدن  ضربه  صدد  در  و  مترصد  دم  هر  دشمن  است 
وحدت ملی ماست و کشور مستقل و واحد ما به جزیره 

قلدران هوسناک مبدل گردیده چرا؟
یگانه  که  یابیم  می  در  خود  سلیم  وجدان  از  را  پاسخ   
متوصل  همانا   امید  هسته  و  واحد  و  نجات،  کشتی  
اسامی است چونکه  امارت  کاروان مجاهدین  به  شدن 
با مقاومت بی دریغ و قربانی های  در مدت هژده سال 
)امریکا(  روی  بر  محکم  وسیلی  توانست ضربه  بیشمار 
این دیکتاتور یکه تاز بزند  و با سیاست های مدبرانه و 
سنجیده خویش تیغ دشمن را کند و ناکارا کند و استقامت 
کوه مانند دلیران سر به کف توانست دشمن را از روش 

یورش گرانه به تعاماتی و انفعالی وادار بسازد.

 پس ای ملت جفاکش!
تا توان دارید از صف وطن فروشان خود را رهانیده در 
فکر آزادی وطن محبوب خود شده و در غم یک نظامی 
شریعت  تطبیق  ارضی،  تمامیت  رفاه،  امن،  ضامن  که 
و  ما  باشد  تا  بکوشیم  باشد  اجتماعی  وعدالت  اسامی 

نسل آینده ما  در سربلندی و افتخار زندگی کنند.
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این عادت پروردگار بزرگ است، که گاهی دولت ها را 
به مدارج عروج می رساند و گاهی هم چپه و سرنگون 
می سازد، این حقیقت را خود اهلل جل جاله در یک آیت 

مبارکه بیان نموده است:
 »وتلك االیام نداولها بين الناس.«

این شیرینی وتلخی زمانه است، که ما این روزها را در 
میان مردمان دست بدست می گردانیم.

است،  بوده  ها  دولت  از  خیلی  سرنگونی  شاهد  تاریخ   
زمان  یک  که  فرانسه  و  انگلستان  دولت  یونانی،  دولت 
امپراتوری های طوالنی مدت داشتند؛ لکن پس از سلب 
اسبابی که بنیاد دولت ها را به وجود آورده آنها نیز سقوط 

کردند.
بود. که  ها  آن دولت  از همانند  یکی  عثمانی هم  دولت 
تا جایئکه در  مدت زیاد طوالنی قدرت وسیعی داشت، 
اروپا تحت  افریقا، آسیا و  اختیارات و قدرت اش  زمان 
سلطه  وی قرار داشت و در بسیاری از کشورهای اسامی 

عربی وغربی حکمروایی می کرد.
اما باألخره با ازبین رفتن اسباب، متاسفانه آن دولت هم 

سقوط کرد.
دولت عثمانی نزدیک به ششصد 6۰۰ سال دوام داشت، 
گذاشته   ۱۲۹۹ درسال  اول  عثمان  توسط  آن  تهداب  که 
مدت  ازیک  بعد  ومستحکم  قوی  دولت  .این  بود  شده 

خیلی طوالنی امپراتوری آن آرام آرام بطرف زوال رفت، 
نهضت ها رو به افزایش یافت، فتنه ها سربلند کرد؛ البته 
القانونی کار  این را گفته می توانیم که در دوره سلیمان 
و فعالیت ها بسطح دولت رونق پیدا کرد این دولت رو 
بترقی و پیشرفت حرکت نمود که پادشاه نامبرده ازسوی 

عرب ها به انسان بزرگ مسما گردید. 
یکی  فاتح  محمد  عثمانی  پادشاهان  دربین  همچنان 
موفقانه  وی  بود  دولت  آن  پادشاهان  ازنامدارترین 
بنام  را  شهر  آن  ازفتح  پس  نمود  فتح  را  شهرقسطنطنیه 

»اسامبول « یعنی شهراسام نام گذاشت.
بعد از آن دولت عثمانی رنگ و رونق یک دولت را بخود 
رونق  و  زیبای  مرحله  درآخرین  ها  دولت  که  دریافت  
عبدالحمید  سلطان  دور  وقت  این  گیرد  می  قرار  خود 
بود، آن سلطان عبدالحمید که ترک ها آن را به نام انسان 
مریض یاد می کردند .  پس از چند مدت نشانه وعایم 
تحت  آشکارگردید  ظاهرا  دولت  آن  پارچه شدن  پارچه 
نام »حزب جوانان ترک« حزب جدیدی را اعان نمودند 
که مردم را یگانه بسوی رنگ وبوی قومیت ترک پروری 

دعوت می نمودند.
 عاوه از این فکردولت جهانی را از ذهن جوانان محو 

و نابود کردند .
نام  تحت  و  شدند  جمع  دورهم  سیاسی  احزاب  سپس 

دولت عثمانی چگونه سقوط کرد؟
نویسنده: عبدالصمد شاکر 

 ترجمه: سعید مظلوم یار
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ساخته  را  جدیدی  حزب   » پیشرفت  و  »وحدت 
رسما اعان نمودند. که درهمین زمان شخصی بنام 

» مصطفی کمال اتاترک« قدعلم کرد.
مصطفی کمال اتاترک که قبا فهمانده شده بود به این 
بهانه گویا اینکه ازتمامیت ارضی ترکیه دفاع می کند  
گسترده گی این دولت جهانی را به سرحدات ترکیه 
مخالفین،  با  اتاترک  این  بر  عاوه  ساخت.  محدود 
پیمان تسلیمی دهی آن مناطقی را به امضاء رساند  
که قبا از سوی دولت عثمانی تسخیر گردیده بود. 
اتاترک به این هم اکتفاء نکرد بلکه  مصطفی کمال 
حکومت  را  عثمانی  دولت  رسمی  اعام  یک  طی 
ترکیه نامید با این کردۀ وی این دولت بزرگ اسامی 
و جهانی درسال ۱۹۲4 به نابودی کشانده شد ختم و 

نابود گردید.
که  دهد  می  وآشکارگواهی  واضح  ما  برای  تاریخ 
سبب اصلی سرنگون شدن دولت عثمانی روگردانی 
مسئوالن دولت از اصل منهج، وعدم توجه به اصول 
چیزها  این  که  بود،  آن  مسئوالن  کردن  تغییر  و 
قبل  ها  مدت  از  که  بود  ها  غربی  اصلی  خواست 
بردار  دست  همچنان  و  بودند  کرده  کار  آن  باالی 
نبوده و حتی درآینده نیز )برای بازماندن مسلمانان 
از اصل خویش( کار می کنند که متاسفانه درنتیجه 

)دشمنان( به اهداف خود نیز رسیدند. 
به امید بیداری و بازگشت دوبارۀ امت اسامی بسوی قله 

های عزت و پیروزی .

خيلي  سرنگوين  شاهد  تاريخ 
از دولت ها بوده است، دولت يوناين، 

زمان  يک  که  فرانسه  و  انگلستان  دولت 
امپراتوري هاي طوالين مدت داشتند؛ لکن 
پس از سلب اسبايب که بنياد دولت ها را به 

وجود آورده آهنا نيز سقوط کردند.

دولت عثماين نزديک به ششصد ۶۰۰ سال 
عثمان  توسط  آن  هتداب  که  داشت،  دوام 
.اين  بود  شده  گذاشته   ۱۲۹۹ درسال  اول 
مدت  ازيک  بعد  ومستحکم  قوي  دولت 
آرام  آرام  آن  امپراتوري  طوالين  خيلي 

بطرف زوال رفت.
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طالبان با استفاده از شبکه های انترنتی حوزه فعالیت های 
خود را خیلی خوب وسعت بخشیده اند؛ آنها در شبکه 
های اجتماعی بسیار خوب ظاهر شده و با پان و برنامه 
فعالیت  جذابیت  طالبان  هماهنگی  این  کنند،  می  عمل 
این گروه در شبکه های اجتماعی مطلوب اکثر مخاطبین 
گردانیده است، طوریکه طالب در یک لحظه کوچکترین 
المللی همرسانی می  بین  را در سطح ملی و  خبر خود 

کنند.
درست است کمبودی استفاده از صدها شبکۀ تلویزیونی، 
رادیویی، انترنتی برای طالبان در شرایط فعلی مقدر نیست 
و کمتر مراجعین این گروه، از ایده ها، اعتقادات، باورهای 
سیاسی و اجتماعی این گروه از چینل های مثل رادیو و 
روحیه  اما  کنند؛  می  آگاهی حاصل  طالبان  از  تلویزیون 
تحسین برانگیز طالب این خاء را تا حدودی با اشتراک 
گسترده در صفحات اجتماعی و با بهره گیری از انترنت 

پر کرده است.
طالبان وقتی شهر یا ولسوالی را تصرف می کنند خیلی 

زود آن را از طریق فیسبوک یا تویتر خبررسانی می کنند 
پیشتر  قدم  چند  طالبان  شده  دیده  مواقعی  در  حتی  و 
یعنی  کنند؛  می  المللی عمل  بین  و  کابل  های  رسانه  از 
همینکه دستاوردی دارند چه نظامی باشد چه ملکی، به 
مجردیکه اخبار به آنها گزارش می شود آنها خبر را بسیار 
باسرعت و دقت خبررسانی می کنند و این چیز فعالیت 

هماهنگ طالبان را  به رخ می کشد.
انتشار مطالب طالبان بسیار دیده می شود  هماهنگی در 
چیزیکه در جانب مخالف در بین ژورنالیستان رژیم و یا 
سایر بنگاه های خبری به ندرت یافته می شود، سرعت 
عمل در خبررسانی خود یک مجاهدۀ با پشتکار است که 
طالب آن را نشان داده است و چیز مهمتر از این، اتحاد 
و هماهنگی بین دستگاه های خبری طالبان است که در 
از  دنیا  زبان های مختلف مخصوصا در زبان های زندۀ 
بسیار   ... و  فارسی  اردو،  پشتو،  عربی،  انگلیسی،  جمله 
پراکنده  که  نیست  اینطور  کنند  می  اقدام  و  عمل  سریع 
چیزیکه  کنند  خبررسانی  نقیض  و  ضد  یا  کنند  فعالیت 

فعالیت مهاهنگ طالبان در صفحات 
اجتماعی قابل متجید است

 انجینر عثمان
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در رسانه های رژیم بسیار مشاهده می کنیم اخبار ضد و 
نقیض و پراکنده گویی های دستگاه های حکومتی است 
و این بدان خاطرست که برای کسی در رژیم اهمیت کار 
معلوم نمی شود یا عمدا دل به کار نمی دهند؛ اما طالب 
چنان با شوق و ذوق در فعالیت های تبلیغاتی خود می 

درخشند که گویا در میدان سنگر هستند.
و  سیاسی  اوضاع  یا  طالبان  از  خبری  کمتر  روزها  این 
امنیتی کشور را مردم از طریق شبکه های رژیم و رسانه 
های رسمی آن پیگیری می کنند بلکه با داشتن چند ام 
اکاونت  داشتن  با  و  موبایل،  دستگاه  یک  و  انترنت  بی 
از  به زودترین فرصت  تویتر هر کسی  فیسبوک و  های 
کند،  می  حاصل  آگاهی  خود  کشور  احوال  و  اوضاع 
رادیو ها  یا  تلویزیون ها  ملت بجای شنیدن دروغ های 
خود بی سر و صدا در تلفون های خود از اکاونت های 
خبری فیسبوکی که به مراتب با اعتمادتر از شبکه های 
تلویزیونی و رادیویی است اخبار و جریانات روز کشور 
از آن  با استفاده  خود را تعقیب می کنند و حتی گاهی 
معلومات، از دروغ های آشکار و پنهان رسانه ها آگاهی 

پیدا می کنند.
روز  افتضاح  از  پر  انتخابات  روز  در  طالبان  مثال  بطور 
۲۸ میزان ۱۳۹۷ هش بسیار خوب در صفحات اجتماعی 

فعالیت نمودند؛ آنها با راه اندازی ده ها اکاونت 
خبری و شبکۀ همزمان، چند قدم پیشتر از رسانه 
های رژیم بودند طوریکه منابع رژیم نیز حیران و 
سرگردان شده بودند، آن روز اکثر حساب های 
فیسبوک و تویتر که منسوب به طالبان است اگر 
پائیده شود دیده می شود چند صد برابر فعال تر 
از چینل های رسمی بوده و به مراتب بهتر اخبار 

و رویدادهای امنیتی را برجسته کردند. 
مردم  از  بسیاری  فرصت  از  استفاده  با  طالبان 
بسیاری  در  آنکه عما  و ضمن  کرده  دل  دو  را 
های  سایت  علیه  جنگ  کشور  های  گوشه  از 
انتخاباتی رژیم جریان داشت؛ اما با سرعت عمل 
نشر  با  و  خود  موقع  به  و  دقیق  خبررسانی  در 
از صحنه های سرگردانی،  فیلم مستند  عکس و 
باعث  انتخابات،  پروسۀ  سردرگمی  و  ناامنی 
ممانعت بسیاری از شهروندان گردیدند که فریب 
رسانه ها را خورده و نزدیک بود خود را با رفتن 
و  جانی  دام خطر  به  رای  های  پای صندوق  به 
درخشیدن  خوش  همین  لکن  بیاندازند،  معنوی 
طالبان در صفحات اجتماعی کمک کرد تا ملت 
بهتر از جریان آن پروسۀ دروغین آگاهی یافته و 
کمتر نسبت به اشتراک در آن از خود عاقه نشان 

بدهند.
تبلیغاتی  های  فعالیت  اگر  نظامی  های  پیشرفت  ضمن 
طالبان همچنان که اکنون پیش می رود پیش برود جای 
طالبان جبران شده  ای  رسانه  کمبودی  که  نیست  تردید 
و آنها با آمدن غیرمحسوس در صحنه و پوشش زنده و 
واقعی از حاالت و جریانات کشور و نیز بیان اهداف و 
پالیسی های خود می توانند بهتر در قلب ملت خود جای 

گرفته و آنها را با خود همراه و همگام بسازند. 

صدها  از  استفاده  کمبودی  است  درست 
برای  انترنتی  رادیویی،  تلویزیونی،  شبکۀ 

کمتر  و  نیست  مقدر  فعلی  شرایط  در  طالبان 
اعتقادات،  ها،  ایده  از  گروه،  این  مراجعین 
باورهای سیاسی و اجتماعی این گروه از چینل 
آگاهی  طالبان  از  تلویزیون  و  رادیو  مثل  های 
حاصل می کنند؛ اما روحیه تحسین برانگیز طالب 
در  گسترده  اشتراک  با  حدودی  تا  را  خالء  این 
پر  انترنت  از  گیری  بهره  با  و  اجتماعی  صفحات 

کرده است.

به طور مثال طالبان در روز انتخابات پر از افتضاح 
روز ۲۸ میزان ۱۳۹۷ هش بسیار خوب در صفحات 
اجتماعی فعالیت نمودند؛ آنها با راه اندازی ده ها 
اکاونت خبری و شبکۀ همزمان، چند قدم پیشتر 
نیز  از رسانه های رژیم بودند طوریکه منابع رژیم 

حیران و سرگردان شده بودند،.
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جنگ امروز مانند جنگ دیروز نیست و تفاوت های زیادی 
میان آن دو وجود دارد. دیروز جنگ با اسلحه، توپ و تانک 
به پیش می رفت اما امروز در پهلوی مدرن ترین و مجهز 
ترین وسایل نظامی و تکنالوژی معاصر، عساکر و سربازان 
مطبوعاتی و فرهنگی نیز شانه به شانه با عساکر و سربازان 
نظامی در نبرد شامل بوده و مسئولیت یکی از سنگر های 

مهم جنگ را به عهده دارند. 
تنها  افغانستان،  ملت  علیه  شوروی  جنگ  جریان  در 
از عساکر  تعداد  با کمک و همکاری یک  عساکر شوروی 
خورده  را  کمونیزم  شعار  فریب  که  مزدور  و  خودفروخته 
به جبهات جنگ  از عساکری که جبرا  تعدادی  یا  بودند و 
افغانستان جنگیدند. مجاهدین  برده شده بودند، علیه ملت 
در  داشته  بدست  متواضع  و عسکری  نظامی  با وسایل  نیز 
مقابل آنان جهاد نمودند تا آنکه آنان را به شکست مواجه 
فرهنگی  و  مطبوعات  سنگر  از  دشمن  زمان  آن  ساختند. 
استفادهء چندان نداشت و در مقابل مجاهدین نیز دسترسی 
کامل به این سنگر نداشتند بنابرین هر دو جانب جنگ در 

این سنگر با هم برابر بودند.
بر  میادی   ۲۰۰۱ سال  در  صلیبی  اشغالگران  که  هنگامی 
و  قوی  اسلحهء  با  مجهز  عسکر  هزار  صدها  با  افغانستان 
به  نیز  را  داخلی  اجیران  و  بردگان  و  بردند  یورش  مدرن 
شبکهء  نیرو، صدها  و  قوت  این  پهلوی  در  گرفتند،  کرایه 
رسانوی و خبررسانی را اعم از رادیویی، تلویزیونی و چاپی 
در مقابل مجاهدین به راه انداختند و از آن ها منحیث سنگر 
جنگ مطبوعاتی و فرهنگی علیه مجاهدین استفاده کردند. 
در وقت خیلی کم توانستند با این وسیله یی جنگی جدید 
و معاصر، نه تنها برای افغان ها بلکه به جهان چنان وانمود 
رهبران  دادند،  شکست  را  اسامی  امارت  گویا  که  سازند 
یا هم زندانی کردند و  به قتل رسانیدند و  یا  مجاهدین را 

عده دیگری که زنده مانده اند، پا به فرار نهاده دیگر توان 
مقاومت علیه اشغالگران را ندارند. 

ترین  دشوار  و  ترین  شدید  که  مجاهدین  هنگام،  این  در 
اینکه  نه  گذشتاندند،  می  سر  پشت  به  را  زندگی  روزهای 
را  مطبوعاتی  و  فرهنگی  لشکر  و  عساکر  با  مقابله  توان 
نداشتند بلکه توان مبارزه و جهاد مسلحانه را نیز نداشتند. 
چند ماهی به همین شکل گذشت تا مجاهدین یکبار دیگر 
منسجم شدند و حمات چریکی و انفرادی خورد و بزرگی 
را در مناطق دور دست علیه اشغالگران آغاز کردند و این 
حمات، هلل الحمد، در مدت خیلی کوتاه منسجم تر شد و 
باالخره هزاران تن از مجاهدین دوباره دور هم جمع شده و 
جنگ علیه اشغالگران را آغاز کردند. در چند سال اول سنگر 
فرهنگی و مطبوعاتی همانطور خالی ماند و دشمن توانست 
در این سنگر بدون مقاومت بجنگند و افکار زهراگین خودرا 

در اذهان مردم عامه بخصوص جوانان تزریق نماید. 
بعد از گذشت چند سال، مجاهدین توانمندی ایجاد جبهات 
و سنگرهای فرهنگی و مطبوعاتی را پیدا کردند و رویهمرفته 
این جبهات، هلل الحمد، آنقدر آراسته و قوی گردید که نه تنها 
آواز مجاهدین به تمام گوشه و کنار جهان رسید بلکه دشمن 
اسامی  امارت  مطبوعاتی  سنگر  که  کرد  اعتراف  نیز  خود 
اکنون قویتر از جبهه آنان بوده و مجاهدین میتوانند در چند 
لحظهء خیلی ها مختصر پیام خودرا به تمام جهان انعکاس 
دهند و تمامی مطبوعات جهان را مشغول اخبار خود سازند. 
سنگر فرهنگی امارت اسامی روز به روز تقویت یافت تا 
اینکه توانست تبلیغات سوء و دروغین دشمن را که تمامی 
از  را  و جهان  بود خنثی سازد  داده  فریب  آن  به  را  جهان 
حقایق زمینی جنگ در کشور آگاه سازد. آنگاه بود که مردم 
جهان بخصوص کشورهایی که در افغانستان عساکر خودرا 
شدید  مقاومت  افغانستان  در  که  دانستند  بودند  فرستاده 

)به بهانۀ پنجمین سال مجلۀ وزین حقیقت(

به قلم: احمد فارسی )مبصر و کارشناس امورسیاسی(

سنگر رفهنگی؛ 
مسئولیت سربازان 

قلم بدست
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جهادی وجود دارد و تعداد 
دشمن  عساکر  از  زیادی 
با  اشغالگر در جریان جنگ 
معیوب  و  کشته  مجاهدین 
شده اند. این سلسله به فضل 
تا  متعال  خداوند  کرم  و 
دارد و صدها  امروز جریان 
این  در  روزانه  مبارز  جوان 
سنگر به طرق گوناگون علیه 
عساکر فرهنگی و مطبوعاتی 

اشغالگران و اجیران خودفروخته و کرایی داخلی آنان می 
رزمند. 

رهبری امارت اسامی به این حقیقت کاما پی برده است 
و  مطبوعاتی  سنگرهای  نظامی،  سنگرهای  با  همزمان  که 
فرهنگی نیز نیاز به عساکر و مجاهدین دارد و بنابرین بارها 
از تمامی مجاهدین قلم بدست خواهش و تقاضا نموده اند 
تا در این جهاد مقدس سهم گرفته و واجبی را که بر شانه 
های شان از جانب شرع نهفته شده است ادا نمایند. جوانان 
مبارز و قلم بدست نیز این ضرورت و وجیبه را احساس 
کرده اند و می دانند که اگر برادران شان جان های شرین 
خود را در راه خداوند متعال در جبهات جهادی قربان می 
کنند، آنان نیز باید لحظه یی از راحت خودرا قربان نموده 
این  از سنگر فرهنگی و جهادی مجاهدین دفاع کنند و  و 
انجام دهند. جوانان  به نحو احسن آن  را  وجیبه و فریضه 
قلم بدست و هوشیار می دانند که چنانچه جبهات نظامی و 
عسکری نیاز به عساکر دارد به همین شکل سنگر فرهنگی 
دارد که حمات  بدستانی  به شمشیر  نیاز  نیز  و مطبوعاتی 
های  آرمان  و  اهداف  از  و  کنند  دفع  را  دشمن  فرهنگی 
مجاهدین دفاع کنند. این وجیبهء این جوانان است تا حقایق 
جهادی را به سمع هموطنان سپس به گوش جهانیان برسانند 
و نگذارند که قلم بدستان کرایی و خود فروخته باز هم با 
استفاده از تزویر، فریب و دروغ حقایق را از انظار جهانیان 
و هموطنان پنهان کنند و در مقابل اخبار دروغ و افتراءات 

کاذبانهء خودرا پخش و نشر کنند.
امارت اسامی از آغاز این جنگ تاش کرده است تا این 
سنگر را مستحکم و قوی نگهدارد و به همین لحاظ از تمام 
استفاده  مجاهدین  های  آرمان  از  دفاع  راستای  در  وسایل 
کرده است. امارت اسامی عاوه بر داشتن چندین صفحهء 
به زبان های رایج کشور داشته  نیز  انترنتی نشریات چاپی 
است تا هموطنان ما بتوانند با استفاده از وسایل مختلفی که 
در دسترس شان قرار می گیرد از حقایق با خبر باشند. امارت 
اسامی با وجود قرار داشتن در حالت دشوار جنگی نشریات 
رادیویی خودرا نیز در چندین والیت کشور آغاز نموده است. 

تمامی  از  استفاده  و  قوت  و  نیرو  تمام  استخدام  هدف  به 
قبل تصمیم گرفت  امارت اسامی ۵ سال  وسایل موجود، 
حقیقت  وزین  مجلهء  نمودن  آغاز  با  را  فرهنگی  سنگر  تا 
استحکام بیشتر ببخشد و همان بود که این مجله زیور چاپ 
به  دوامدار  و  مستمر  به شکل  الحمد  امروز هلل  تا  و  یافت 
نشریات خود ادامه می دهد و در دسترس هموطنان دری 
زبان ما و یا آنانی که با این زبان آشنایی دارند قرار می گیرد. 
این  مدت  در  که  است  توانسته  الحمد،  هلل  نامبرده،  مجلهء 
سالها خای بزرگی را که در این سنگر قرار داشت پُر کند 
و برای دشمن و دنیا نشان دهد که مجاهدین امارت اسامی 
با وجود حالت دشوار جنگی توان هر نوع مبارزه را در تمام 
با  دشمن  که  نمیدهند  اجازه  هرگز  و  دارند  میادین جنگی 
استفاده از زور و َزر حقایق را از هموطنان و جهانیان پنهان 

نموده و در بدل آنان را با دروغ و تزویر فریب دهد. 
هلل  امروز  مجله،  این  نشریات  از  سال   ۵ گذشت  با  اینک 
الحمد این مجله به دها هزار خواننده داشته و در صدها هزار 
دل محبوبیت و جایگاه ویژهء خودرا پیدا کرده است. این 
ادارهء مجله  دلچسپی هموطنان ما باعث تشویق و ترغیب 
شده است و آن را وا داشته است تا تصمیم گیرد که در آینده 
قرار  بیشتری در خدمت هموطنان عزیز  آوری هایی  نو  با 
داشته باشد. پس بر تمام مجاهدین و مبارزین قلم بدست 
واجب است تا در این راستا با ادارهء مجله همکاری نمایند 
و با ادای این وجیبهء دینی شان سنگر فرهنگی و مطبوعاتی 
امارت اسامی را همچو گذشته ها مستحکم و مستحکم تر 
نگهدارند و از سوی دیگر حقایق و راستی ها را به گوش 
آنعده از هموطنان عزیز و مجاهد پرور ما برسانند که روزها 
با مطالعه مضامین و  تا  باشند  این مجله می  منتظر رسیدن 
محتویات زیبا و مفید آن بر معلومات جهادی، فرهنگی و 

عامه خود بیافزایند.

اینک با گذشت 5 سال از نشریات این مجله، امروز هلل الحمد این 
مجله به دها هزار خواننده داشته و در صدها هزار دل محبوبیت 
و جایگاه ویژهء خودرا پیدا کرده است. این دلچسپی هموطنان 
ما باعث تشویق و ترغیب ادارهء مجله شده است و آن را وا داشته 
در  بیشتری  هایی  نو آوری  با  آینده  در  که  گیرد  تصمیم  تا  است 

خدمت هموطنان عزیز قرار داشته باشد.
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پیامبر صلی  عصر  در  اسام  تاریخ  قهرمانان  از  تن  یک 
رضی  خرشه  بن  سماک  ابودجانه  بنام  سلم  و  علیه  اهلل 
قهرمانی های  اورا بخاطر  اهلل عنه گذشته است که همه 
رسول  احد  غزوه  در  روزی  شناسند،  می  نظیرش  بی 
را  وجوانمردی  جهاد  روح  سلم  و  علیه  اهلل  صلی  خدا 
در یارانش دمیده  شمشیری را از غاف بیرون کشید و 
بانگ برآورد: چه کسي، این شمشیر را از من مي گیرد 
وحقش را ادا می کند؟ تعدادی از قهرمانان اسام از جمله 
عمربن خطاب رضی اهلل عنه زبیربن عوام رضی اهلل عنه 
که  شدند  داوطلب  عنه  اهلل  رضی  طالب  ابی  بن  وعلی 
اما  کنند،  ادا  را  وسلم  علیه  اهلل  پیامبرصلی  شمشیر  حق 
پیامبرصلی اهلل علیه وسلم شمشیر را به آنان نداد تا اینکه 
ابودجانه سماک بن خرشه رضی اهلل عنه بلند شد وگفت: 
من حقش را ادا می کنم! حقش چیست؟ پیامبرصلی اهلل 
علیه وسلم فرمودند: »حقش این است که آن را چندان بر 
دشمن فرو آوری که کج شود«. ابودجانه قول دادکه حق 
شمشیر پیامبر را ادا کند و پیامبر صلی اهلل علیه و سلم نیز 

شمشیر را به او سپرد.
ابودجانه رضی اهلل عنه که مردی شجاع و جنگجو بود، 
مي  سر  به  را  آن  هرگاه  که  داشت  رنگ  سرخ  دستاری 
بست، همه مي فهمیدند که تا دم مرگ خواهد جنگید، 
او شمشیر را گرفت و دستارش را پوشید و با غرور بین 
صفوف طرفین قدم زد، پیامبر صلی اهلل علیه و سلم وقتی 
»این، راه رفتني است که  این حال دید، فرمود:  با  او را 
خداوند جل جاله، جز در چنین موقعیتی، آن را دوست 
نمی دارد«. ابودجانه رضی اهلل عنه با آن دستار سرخ رنگ 
و با به دست گرفتن شمشیر پیامبر صلی اهلل علیه و سلم 
مصمم بود که حق آن را ادا کند، لذا به میدان آمد و به 

قلب سپاه دشمن زد و با هر مشرکی که روبرو می شد، 
او را از پای در می آورد.

روبرو  کسی  با  ابودجانه،  گوید:  می  عنه   اهلل  زبیررضی 
مشرکان،  درمیان  کشت.  می  را  او  اینکه  مگر  شد  نمی 
مجروح  که  دید  می  را  مسلمانی  چون  بودکه  شخصی 
شده، او را می کشت. ابودجانه رضی اهلل عنه به  آن مرد 
مشرک نزدیک شد. )زبیر رضی اهلل عنه می گوید( دعا 
می کردم این دو روبرو شوند که ناگاه دیدم روبرو شدند، 
آن مشرک، ضربه ای زد و ابودجانه رضی اهلل عنه آن را با 
سپرش دفع کرد و سپس آن مشرک را با یک ضربه کشت.
امارت  وسربازان  درسپاهیان  فعلی  عصر  در  همچنان 
شمع  گردِ  که  هستند  های  ابودجانه  همچو  نیز  اسامی 
اسام و آزاد زیستن دور زده خود را به اثر فداکاری، جان 
اشغالگران،  با  ولی  سوزانند  می  گذری  خود  واز  بازی، 
گان،  فروخته  خود  بشر،  قاتان  ستمکاران،  متجاوزین، 
کنار نیامده و با ایشان نمی سازند. زندگی پر زرق و برق 
دنیا را با همه عیش و عشرت آن فدای اسام و آزادی 
با رشادت، استقامت، و  کشور از اسارت  اشغال نموده 
پایمردی تمام در برابر زورگویان، متجاوزین، ستمکاران، 
قاتان بشر و دیگر اهداف نا مقدس آنها ایستادگی می 
نمایند که در این ارمان مقدس خویش تا سرحد شهادت 
داده همت  نشان  مردانگی  و  از خود شجاعت، شهامت 
گذاشته  نمایش  به  را  خود  افغانی  و  اسامی  وغیرت 
قهرمانی های ابودجانۀ عصر پیغمبر صلی اهلل علیه و سلم 

را زنده نگاه می دارند.
واقعًا فداکاری ها و قهرمانی های این فرزندان اصیل و 
و  تمجید  تحسین،  قابل  اسامی  امارت  فداکار  سربازان 
ناموس  از  پاسبانی  و  به خاطر حراست  بوده که  تحمید 

یکی از قهرمانان تاریخ ساز اسالم

شهید 
حافظ  ابو دجاهن - تقبله اهلل - 

منصور تالقانی
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قاتان بی رحم  نابود ساختن جباران و  وطن و 
قربان  را  خود  های  جان  رازق،  جنرال  همانند 
را یک  بردگی، ظلم و وحشت  اسارت و  کرده، 

لحظه هم نمی پذیرند.
در طول تاریخ، کشور عزیز ما مورد تاخت و تاز و 
سلطه طلبان کفری و بی فرهنگان اجنبی، ظالمان، 
ستمکاران قرار گرفته اما این مرز وبوم شهید پرور 
چنان قهرمانانی همانند حافظ ابودجانه )ذبیح اهلل( 
در خود پرورانیده و تقدیم اجتماع کرده که به خاطر 
دفاع از ملت غیور ودین دوست خود و دفاع از 
حریم کشورش جهاد ومبارزه نموده به متجاوزین 
وحشی چنان ضربات کوبنده را وارد نموده اند که 
به شکست ننگین و شوم آور آنها انجامیده و با 
آرمان های شوم شان دفن این خاک گردیده اند. 
آری یقینا کسانیکه حاوت ایمان را چشیده اند 
رمز آزادی و آزاد زیستن را درک کرده و از اسام 
جامعه  در  آن  بخش  نجات  قانون  حاکمیت  و 
کرده و  دفاع  بهای جان های شیرین خویش  به 
همواره در این فکر و اندیشه اند که چگونه عظمت 
وعزت این دین مقدس سماوی وآزادی کشور را 
با فداکاری های مملو از ایمان وخود گذری خود 
به نمایش بگذارند و دشمنان خون آشام وحشی 

را قلع و قمع نموده و تا پای جان به این پیکار و مبارزه 
خویش دوام داده و در نتیجه موفقیت الزم را بدست آورند.
اسام  وصدیق  راستین  قهرمانان  همین  جمله  از  یکی 
وفداکار امارت اسامی جوان پر درد و با احساس حافظ 
تاریخ ۲6  به  ابو دجانه )ذبیح اهلل( غازی شهید بوده که 
میزان۱۳۹۷روز پنجشنبه  در مقام والیت قندهار اشغالگران 
خارجی و خود فروختگان داخلی را مورد اصابت مرمی 
های کفر شکن خود قرار داده جنرال رازق  را که جان 
هزاران افغان بی گناه را گرفته بود، با چند تن دیگر آنها 

به کام مرگ فرستاده راهی جهنم شان نمود.
را  این  داشت  که  قوی  ایمان  و  احساس  با  جوان  این 
بیگانگان بی عاطفه و وحشیان  تا  نتوانست  تحمل کرده 
قرن مانند جنرال رازق در کشور اسامی اش با اطمینان 
بدون ترس و هراس گشت وگذار کرده و به کشتار های 
دستجمعی خود ادامه دهند و آن غیرت و فدا کاری که 
در وجود این فرزند جان نثار افغان به ودیعه گذاشته شده 
بود با اطمینان قلبی آن را مردانه وار تطبیق و خودش نیز 
به مقام عالی شهادت نائل گردید که این افتخار وسربازی 
وقهرمانی این جوان با احساس افغان درج وثبت تاریخ 
قهرمانان اسام و آزادگان کشور گردیده و همه افغانهای 
جوانان  همچو  وجود  با  گذارند  می  ارج  آزادی  به  که 

دعاء  اتحاف  ایشان  پاک  روان  به  کرده  افتخار  قهرمان 
نموده و به خود می بالند.

 در شرایط فعلی این رسالت و وجیبۀ دینی و افغانی هر 
فرد وطن دوست و با غیرت است که در هر گوشه و بیشه 
که زمینه برای شان مساعد میگردد مانند شهید ابو دجانه 
تقبله اهلل با ساح دست داشته شان و با توکل به خدای 
واحد و الشریک با مردانگی تمام صلیبی های اشغالگر را 
هدف مرمی های کفر شکن قرار داده و از پای در آورند 

تا این عملکرد شان غلبه و پیروزی را قریب تر نماید.
فرزندانی که با رزق حال تغذیه شده و نشو و نمو کرده 
دینی  پیمان خویش وفا کرده و وجیبۀ  به عهد و  باشند 
خویش را در هر کجائی که باشند به سر می رسانند و 
همه نعمت های این دنیای فانی را فدای اسام وکشور 
عزیز خویش می نمایند چون آزادی از چنگال این درنده 
نتیجه  تا  خواهد  می  گذری  خود  از  و  فداکاری  گان، 

دلخواه که همانا تنفیذ قوانین الهی است، به دست آید.
تمام  برای  تا  دارم  استدعا  متعال  خداوند  از  آخر  در 
را  برین  فردوس  اسامی  امارت  جانثاران  و  فداکاران 

نصیب گردانیده وروحشان را شاد داشته باشد. 
 گر ندانی غیرت افغانی ام 

چون به میدان آمدی میدانی ام
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�و  �وت ب��و ��و��و��و ا��و�و�و ��و��و��وي��و و ��و��و��و و��وت ��و��و��و پ��وي د، ��و ت��وم رن ي��ون ��و ن��و ��و�ن ��و��و��و ��و��ون
ا��و��وت  �وي  ن��وت��ون ر��و راه   ، �ون ��وي »ا ن��و��و��ود:  ��و ي��و،  د��و ��و��ول  �ون  ��وي ا ب��و  ��و را  او 
آ�ن را  ا �و،  ت��و��وي��وت ��و��و��و ي��ون  ��ون��و ��ون در ��وپ ��و�و��و��و، ��وب ��و ��وب ن��و ��وب ��واو��و ��و��و ��ون

ن��و��و دارد«.  دو��و��وت ��و

��وي��و  ��وب )دن ن��و  ��و��و د��وب ��و  ا��وب ��و��و��ون��ون  ا��و��و��و�  ب��و  ��و و  درد  �و  ��وپ ��وا�ن  ��وب
1397رورن  ا�ن ي��ون ��ون 26 ��و��و ت��ور��وي ��و ب��و  ��و ��وده ��و��و  ��وب ��و��وي��و  ��ون��ورنی ��وش ا��و�و�و( 
�و و  ��ور��وب ��و��و��و��وا�ن ��ون ��ون ت��ون��و��و��ور ا��وش ي��وت ��و ��و  در ��و��وت��وم و��و�و��و ن��وب ��و ��وش پ��ون��وب ��و

��و  ب��وت ��و��و��و�و ��و��وی ��و��ون ��و��و را ��و��ورد ا��و��و��و ت��و��و�ن دا��ون ��و ن��وو��ون ��ود ��و ��ون
��و�ن ��و��ونارا�ن  �ت  را ��و��و ��وب ن��وال رارن ��و ت��وار داده ��وب ��ود ��و ��و��ون ��ون ��وش
ب��و ��و��وم  ن��و��و ��و آ��و ي��و��و ا �ون د��و ��ون��و ��وت ب��و ��وپ ��ود، ��و ت��و ��وب ن��و ��وه را ��و��و��و �و ��و��ون ��و�ن ��وب ا��ون��ون

ن��و��ود. ��و�ن ��و �و ��وش ��و��ون ت��وده را��و�و ��وب ن��و��و��و ��و��وگ ��و
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اعاده نظام
ْم  ـُ ک ـَ قـاتـُِلون ـُ بـيـِل اهللِّ الَّذیـَن ی ـَ »َوقـاتـِلُوا فـی س
حـِبُّ الُْمْعتَدیَن« )۱۹۰ البقره( ـُ ُدوا اِنَّ اهللَّ ال ی ـَ ت ـْ ع ـَ َو ال ت
و در راه خلدا بلا کلسانی که با شما می جنگند، بجنگید، 
را  تجاوزکاران  خداوند  زیرا  نگذرید،  در  اندازه  از  ولی 

دوست نمی دارد.
پاکسازی پس از جنگ احد

وضعیت عمومی
۱ ل مسلمانان:

بازگردانیدن  منظور  به  مسلمانان  احد،  جلنگ  از  پلس 
و  مدینه  در  که  بودند  ناچار  خود،  رفته  دست  از  آوازه 

بیرون آن دست به پاکسازی بزنند.
کله  بلودنلد  تلوانلسلتله  احلد  غلزوه  از  پلیلش  آنلان 
تلبلدیلل  املن  پلایلگلاهلی  بله  را  ملنلوره  ملدیلنله 
کلنلنلد، املا ایلن جلنلگ بلرای آنلهلا ملوجلب بلروز 

ملشلکلاتلی در داخل و خارج گشت .
یلک دسلتله از ملشکات داخلی از سوی یهودیان بود که 
در غم و شادی با مسلمانان دشمن بودند. هلرچلنلد شلادی 
ملسللملانلان آنان را وادار به پنهان ساختن نیّاتشان می 
ساخت ، اما از آشکار ساختن دشمنی هنگام غم خودداری 
به  مربوط  داخلی  از مشکات  دیگر  برخی  کردند.  نمی 
منافقان متظاهر بله اسلام بلود که نیّات درونی آنها اندکی 
پیش از جنگ احد و نیز پس از آغاز جنگ و هنگامی که 
. آشکار گشت  گرفتند  قرار  معرض خطر  در  مسلمانان 
مشرکان  سوی  از  نخست  درجه  در  خارجی  مشکات 
جنگ  به  اقدام  احد  جنگ  از  پس  شد.اینان  می  آفریده 
تلبللیلغلاتی علیه مسلمانان کرده دستاوردهای آن را بزرگ 
و ارزشمند جلوه می دادند و از منزلت ملسللملانلان ملی 
کلاسلتلنلد. دسلتله دیلگلر از ملشلکلات خلارجلی از 
سلوی قلبلایل مجاور آفریده می شد. اینان اعرابی بودند 
را صللحلجلو  و خود  بودند  زورمندان  فرمان  که سربه 
به  نلسلبلت  املا  دادنلد.  ملی  جللوه  طللب  آراملش  و 
و  زروگویی  شفقتی  و  نرمی  هیچ  بدون  ناتوان  مردمان 

سخت گیری می کردند.

ملسللملانلان ناگزیر بودند که پاکسازی را یک بار دیگر 
کامل  بلیابد؛ سلطه  نظم مجدد  تا صفوفشان  کنند  تکرار 
آنان بر مدینه منوره و قبایل مجاور دوباره تثبیت شود؛ و 
عظمت از دست رفته خود را در میان مشرکان قریش و 

قبایل عرب و همپیمانانشان بازآرند.
۲ ل مشرکان

بلا ایلنکه پیامدهای دراز مدت جنگ احد به نفع قریش 
 ، حلقلیقت  در  بودند.  خشنود  بسیار  آن  نتایج  از  نبود، 
پیروزی آنها تنها جنبه تاکتیکی داشت و از نظر استراتژیکی 
پلیلروزی  دیلگلر  علبلارت  به  بودند.  خورده  شکست 
آنلهلا جلنلبله ظلاهلری داشلت و بله واقلع شلکلسلت 
خلورده بلودنلد، املا غلافلل از نلتلیلجله واقعی جنگ 
اعراب  به  را  آن  پیروزی خود گشته  به  مباهات  سرگرم 

همه نقاط اعان کردند.
قلبلایلل صلحلرانلشلیلن ملجلاور ملدیلنله نیز همانند 
درستی  ارزیابی  احد،  جنگ  پیامدهای  از  مشرکان 
و  بستند  طمع  ملسللمانان  در  رو  ایلن  از  نلداشلتلنلد. 
به صورت  آنها  برای  اینک   ، اسامی  ملت  که  پنداشتند 

لقمه ای چرب درآمده است .
۳ ل یهودیان

یلهلودیلان چلنلین می پنداشتند که جنگ احد مسلمانان 
انتقام  مناسب  باید در فرصت  و  را تضعیف کرده است 
بن  َکعب  انتقام  نیز  و  قنیقاع  بنی  یعنی  برادرانشان  خون 
اشرف را بگیرند. به این منظور آغاز به ایجاد وحشت و 

مشکل آفرینی کردند.
هدفهای طرفین

۱ ل مسلمانان
ملبلارزه بلا ملداخلله یلهلودیلان و ملشلرکلان در املر 
برابر  در  جان  و  مال  از  دفلاع  و  اعلتلقلادشلان  نلشلر 

تجاوزگران .
۲ ل مشرکان و یهودیان

از میان بردن مسلمانان و تاراج اموالشان .
ادامه دارد ...

نویسنده: شیت خطابسیرت نظامی رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم  
ترجمه: راشد شهامت

)۱۹(
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پیشللاپیش یللک بللار دیگللر خداونللد متعللال را سللپاس 
مللی گویللم بلله خاطللر بلله ثمللر نشللاندن خللون فدایللی 
قهرمللان الشللهید بللإذن اهلل ابودجانلله تقبللله اهلل تعالللی.

وایللن دسللت آورد بللزرگ را بللرای مجاهدیللن امللارت 
اسللامی و آن عللده مظلومللان کلله در چنللگ ایللن ظالللم 
عصللر گرفتللار گردیللده بودنللد تبریللک و تهنیللت عللرض 

بنمایللم.
ــْومِ الَِّذیــَن َظَلُمــوا َوالَْحْمــُد هلِلَِّ َرِبّ  ـِـُر الَْق »َفُقِطــَع َداب

ــَن « الَْعالَِمي
شللکی نیسللت کلله اهلل سللبحانه وتعالللی در هللر کاری 
حکمتللی نهللاده ودر هللر حادثلله ای رازهللای پنهانللی 

نهفتلله اسللت.
هاکللت  جنللرال رازق بزرگتریللن دشللمن مجاهدیللن در 
حللوزه جنللوب افغانسللتان هللم یکللی از ایللن واقعیللت 

هللا بللود.
ــهِ  ــْم َعَليْ ــا أَنْتُ ــی َم ــَن َعَل ــَذَر الُْمْؤمِنِي ــا َکاَن اهلَلُّ لِيَ »َم
ــا َکاَن اهلَلُّ  ــِب َوَم ِّ ي ــَن الَطّ ــَث مِ ــَز الَْخبِي ــی یَِمي َحتَّ

ــِب« ــی الَْغيْ ــْم َعَل لِيُْطلَِعُک
بعللد از ایللن حادثلله خیلی از کسللانی کلله الف دعوتگری 
می زدنللد و در مسللند اسللتادان و آمللوزگاران عقیللده وال 
و بللرا تکیلله زده بودنللد بلله یللک بارگللی پوسللت عللوض 
کردنللد و مهللره هللای وال و بللرا را جابجللا نمللوده شللروع 

کردنللد بلله تعریللف و تمجیللد از جنللرال رازق و بدگویی 
و تهمللت بسللتن بلله مجاهدیللن قهرمللان و ایللن فرزنللدان 

رشید اسللام ...
برخللی کسللانی کلله از قبللل بللا مجاهدیللن عقللده داشللتند 
و مثللل گللرگ هللای وحشللی در کمیللن نشسللته و 
مترصللد فرصتللی بودنللد شللروع کردنللد بلله القللای شللبهه 

و کمرنللگ کللردن ایللن افتخللار بللزرگ.
از بعضللی حلللوا خللوران در صفحللات اجتماعللی کلله 
نپرسللید کلله در فللراق جنللرال رازق چنللان نوحه سللرایی 
بلله پللا کردنللد کلله غوغللای شللان گللوش آسللمان را کللر 

کللرد !
برخللی هللا شللهیدش خواندنللد، برخللی هللا قهرمانللش 
نامیدنللد، برخللی هللا ختللم قللرآن هللای فیللس بوکللی 

برایللش ترتیللب نمودنللد و ...
بزرگتریللن شللبهه مشللترک هملله ایللن کوتلله نظللران 
عقللده ای ایللن اسللت، کلله اگللر واقعللا ایللن حمللله کار 
امللارت اسللامی هسللت پللس چللرا مجاهللد فدایللی  
"اسللکات میلللر" را هللدف قللرار نللداد و بلله اصطللاح 
یللک مسلللمان "قومانللدان رازق" را هللدف قللرار داد؟
ایللن کدامیللن جهللاد اسللت کلله کافللر را بگللذاری و 

مسلللمان را شللهید کنللی؟
در جللواب ایللن شللبهه احمقانلله وعللوام فریبانلله شللان 

راشد مبارز
شاعر، نویسنده و فعال در صفحات اجتماعی

گپی چند دربارۀ 
جنرال رازق!
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مللی گویللم:
کدام مسلمان ؟

مگللر بعضللی از شللما نبللود کلله تللا دیللروز مللی گفتیللد 
کلله خدمللت وهمللکاری عملللی بللا صلیبیللان بللرای 

برانللدازی نظللام اسللامی کفللر اسللت. 
پللس چلله شللد کلله حللاال جنللرال رازق کلله عمللرش 
را در راه خدمللت بلله صلیللب صللرف کللرده، مسلللمان 

واقعللی و چگونلله العیللاذ بللاهلل شللهید شللد؟
مگر نه اینکه اهلل جل جاله فرموده:

»ومن یتولهم منکم فإنه منهم «
یا در جای دیگری فرموده:

»التجللد قومللا یؤمنللون بللاهلل والیللوم اآلخللر یللوادون مللن 
حللاد اهلل ورسللوله «

مگللر نلله اینکلله پیامبللر اکللرم صلللی اهلل علیلله و آللله و 
صحبلله و سلللم فرمللوده:

»من کثّر سواد قوم فهو منهم«
و ... 

پس کدام مسلمان؟؟؟ 
آیللا )جنللرال رازق( قومانللدان خونخللواری کلله هملله 
عمللر نحللس اش را در قتللل مسلللمانان مظلللوم صللرف 
کللرد و در تمللام عمللرش بلله یللک آمریکایللی یللک 

گلوللله شلللیک نکللرد شللد مسلللمان واقعللی؟
آیللا کسللی کلله دسللتور داده بللود کلله مجاهللد را هللر 
کجللا دیدیللد زنللده پیللش مللن نیاوریللد در همانجللا 
یللک خشللاب را سللرش خالللی کنیللد و او را بلله قتللل 

برسللانید، شللد مسلللمان واقعللی؟ 
آیللا کسللی کلله قانونللی راوضللع نمللوده بللود کلله هللر 
ریللش دار و عماملله دار مشللکوکی را کلله دیدیللد بلله 
کنیللد، شللد  تروریسللت درجللا دسللتگیرش  جللرم 

مسلللمان واقعللی ؟ 
آیللا آن جنایللت پیشلله ای که هللزاران مجاهللد را اختطاف 
مللی نمللود و سللپس بلله بدتریللن شللکل ممکللن  و بلله 
سللخت تریللن شللکنجه هللا آن هللا را بلله شللهادت مللی 

رسللاند، شللد مسلللمان واقعللی ؟
آیللا آن کسللی کلله در قندهللار هیللچ کسللی جنایاتللی را 
کلله مشللابه وحتللی نزدیللک بلله تعذیللب هللای او باشللد 

را یللاد نمللی داد، شللد مسلللمان واقعللی ؟
آیللا آن قومانللدان خونخللواری کلله بللا تمللام وجللود در 
خدمللت صلیللب قللرار داشللت و بللرای ارضللای اربابللان 
صلیبللی اش بللرادران مسلللمانش را بلله ایللن نللام و آن 

نللام سللاخی مللی کللرد، شللد مسلللمان واقعللی ؟
آیللا کسللی کلله دقائقللی قبللل از هاکتللش جلسلله 
مشللترکی بللا اربابللان صلیبللی خللود بللر علیلله مجاهدیللن 

داشللت مطمئنللآ پللان هللای نوینللی را بللرای سللرکوب 
مجاهدیللن طللرح نمللوده بودنللد، شللد مسلللمان واقعللی ؟
اگللر منظورتللان از مسلللمان همیللن مسلللمان بللوده 
بلللی از بیللن بللردن ایللن مسلللمان نلله تنهللا ایللن هللدف 
مجاهللد نفللوذی بللوده کلله آرزوی هملله مجاهدیللن 

امللارت اسللامی هللم بللوده و هسللت.
قتللل جنللرال رازق در طللول سللالیان جهللاد یکللی از 
اهللداف نظامللی امللارت اسللامی بللوده و حمللات 
متعللددی کلله بللر ایللن جنایللت کار صللورت گرفتلله 

خللودش بیانگللر همیللن موضللوع اسللت.
گفتلله مللی شللود کلله ایللن حمللله تقریبللا بیسللت و 
پنجمیللن حمللله فدایللی یللا بیشللتر بللود کلله بللرای 
امحللای ایللن نوکللر صلیللب طللرح ریللزی شللده بللود. 
فلهللذا ازبیللن بللردن و نابللود کللردن ایللن هسللتۀ ظلللم 
و سللتم نلله ربطللی بلله مذاکللرات قطللر داشللته و نلله 
کار کسللی و جنللاح دیگللری بجللز مجاهدیللن امللارت 
اسللامی بللوده ونلله ربطللی بلله خلیللل زاد یاکافللر دیگری 

داشللته اسللت.
اگللر می گوئیللد نلله پللس آن هملله حمللله هللای قبلللی 
کلله بللرای نابللودی اش اجللرا شللده بللود و متأسللفانه 
نللاکام مانللده بودنللد چللرا اجللرا شللد؟ آن وقللت کلله نلله 
حرفللی از مذاکللره در میللان بللود ونلله چیللز دیگللری؟

بنللا بللر ایللن جنایاتللی کلله جنللرال رازق در حللق 
مجاهدیللن کللرده بللود اورا در اولویللت قللرار داده بللود 
ومطمئنللا اگللر مجاهللد نفللوذی زنللده مللی مانللد و 
فرصللت مللی یافللت حتمللًا سللایر درنللدگان صلیبللی و 
داخلللی را هللم بلله جهنللم مللی فرسللتاد کلله متاسللفانه 

چنیللن مقللدر نبللود.

آیا )جنرال رازق( قوماندان خونخواری 
قتل  در  را  اش  نحس  عمر  همه  که 

تمام  در  و  کرد  صرف  مظلوم  مسلمانان 
عمرش به یک آمریکایی یک گلوله شلیک 

نکرد شد مسلمان واقعی؟

قتل جنرال رازق در طول سالیان جهاد یکی 
و  بوده  اسالمی  امارت  نظامی  اهداف  از 
حمالت متعددی که بر این جنایت کار صورت 

گرفته خودش بیانگر همین موضوع است.
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د ترسـره شـویو ټاکنو نتائـج ال هم ګونګ پاتـه دي، فی 
الحال د ټاکنو کمیسـیون او د ملي وحدت حکومت ټول 
زور پـه دې لګولی چې څرنګه ټاکنـې بریالۍ او د خلکو 
د ګـډون کچـه زیاتـه ثابتـه کـړي، د ټاکنو کمیسـیون 
پـه داسـې حال چـې ال رایـې نه دي شـمیرل شـوي، د 
رایـې کاروونکـو شـمیرې اعالنـوي، هغه هم پـه دومره 
وارخطایـي او ګډود شـکل چې د ټاکنو پـه لومړۍ ورځ 
د رایـې ورکوونکو شـمیر څه بانـدې یو میلیـون، خو په 
دوهمـه ورځ چـې یوازې په اتـه فیصده بنـد پاته مراکزو 
کـې رای ګیري وشـوه،د ټاکنو کمیسـیون مشـر له یوه 
میلیـون څخـه څلـور میلیونـه تـه خیـز وهـي او وایي: 
د ټـول ثبـت نـام شـویو)۸ میلیونـه( کسـانو لـه جملې 
دي. کارولـې  رایـې  میلیونـه کسـانو(  نیمایـي) څلـور 
پـه دې لیکنه کې هغو خنډونو ته اشـاره کـوو، چې دغه 
ټاکنـې یـې لـه اولسـي ګـډون څخـه محرومـې کړې.
۱ ـــ  دا خبره خـو د ګوډاګي حکومـت او ټولې نړیوالې 
ادارې منـي چـې د افغانسـتان له نیمایي زیاتې سـیمې 
د کابـل ادارې لـه واک څخـه بهـر او د طالبانو تر تسـلط 
النـدې دي. دغـه سـیمې اکثـره کلیوالـي سـیمې دې 
چې د افغانسـتان تـر نیمایي زیـات نفوس پـه کې ژوند 
کوي په دې حسـاب ویالی شـو چې د افغانسـتان شـل 

میلیونـه نفـوس اصـال ټاکنـو تـه السرسـی نـه درلـود، 
ځکـه په هغو سـیمو کـې نه صندوق ایښـودل شـوی او 

نه هـم د رای ګیـري کوم امـکان و.
۲ ـــ  کـه د کابـل ادارې تـر واک النـدې سـاحه کـې 
اوسـیدونکي خلـک پاتـې  ۱۵ میلیونـه تنه فـرض کړو، 
پـه دې کـې نیمایـي یـې هغـه دي چـې یـا ماشـومان 
دي او یـا هـم هغه کسـان چـې تذکـرې نلـري، ځکه د 
څیړنـو لـه مخـې د افغانسـتان اکثریت ښـځې تذکرې 
نلـري ځکـه هغـوی د کـور کارونـه کـوي او تذکـرې ته 
یـې یـوازې د حـج او یـا هم پـه حکومـت کـې د دندې 

اخیسـتلو پـه وخت ضـرورت پیښـیږي.
۳ ـــ کـوم کسـان چـې تذکـرې لـري، د هغـوی تـر 
نیمایـي زیات یې له ټاکنو سـره دلچسـپي نلـري، ځکه 
پـه ټاکنو کـې ګـډون کومه جبري پروسـه نـه ده بلکې 
د هـر چـا د خپلـې خوښـې کار دی، دا چـې پـه هیـواد 
کـې سیاسـي او جګـړه ییـز کړکیـچ الهـم روان دی نو 
عـام خلک نـه غواړي په سیاسـي پروسـو کـې د ګډون 
لـه املـه ځان تـه جنجـال پیـدا کړي، لـه همـدې امله 
ډیـری خلکـو ځکـه د ثبـت نـام په پروسـه کـې ګډون 
نـه وی کـړی چې پـه تذکـره لګیدلی سـټیکر بـه ورته 
امنیتـي سـتونزه جوړه کړي ځکـه طالبانـو د ثبت نام د 

د پارلمان ټاکنې څرنګه په 
ډرامه بدلې شوې؟

خالد افغان زوی
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پروسـې د مخنیـوي ټینـګ مخالفـت کړی و.
۴ ـــ  د لـوړو مقدماتـو لـه مخـې ویلـی شـو چـې هغه 
کسـان چـې هـم  د حکومـت د واک پـه سـاحه کـې 
اوسـي، هـم تذکرې لـري او هم د ثبـت نام او پـه تذکره 
د سـټیکر لګولـو خطـر تـه ځان ورکوالی شـي، شـمیر 
یـې پـه تقریبـي لحـاظ شـاید یـو میلیـون کسـانو تـه 
ورسـیږي. ځکـه همدومره شـمیره د دولتـي مامورینو، 
عسـکرو، امنیتي منسـوبینو، معلمینو او نـورو حکومتي 
دې  جوړیـږي.  هـم  څخـه  مجموعـې  لـه  معاشـخورو 
شـمیر کسـانو د النـدې سـتونزو له املـه پـوره رایې ونه 

شـوې. کاروالی 

د ټاکنو په ورځ ستونزې 
ګډوډ لستونه

څـو کالـه وړانـدې د ټاکنیـز سیسـتم د اصـالح پـه اړه 
مباحثو کـې د ډاکټر عبداهلل رایـه دا وه، چې له انتخاباتو 
وړانـدې بایـد لومـړی د هـر مرکز رایـه اچوونکـي ثبت 
شـي، نومونـه یـې نمبـروار پـه لسـتونو کـې ځـای پـه 
ځـای شـي او پـه تذکـره یـې سـټیکر ولګیږي، تـر څو 
بیـا د هماغـه خپـل ثبـت شـوي نـوم او نمبر په اسـاس 

پـه معیـن مرکز کـې رایـه وکاروي.
کلـه چـې د ثبـت نـام پـه پروسـه کـې د خلکـو نومونه 
پـه ګـډوډو لسـتونو کـې ثبـت شـول، وروسـته دا ټول 
لسـتونه د ټاکنـو مرکـزي کمیسـیون تـه انتقال شـول، 
هلتـه د اجیـرو کارمندانـو پـه توسـط د دغـو لسـتونو 
کمپیوتـري کـول شـروع شـول، دغـو د کرایـې اجیرانو 
چـې یوازې یـې خپـل روزانـه اړوله د لسـتونو پـه ثبت 
کې یـې هیڅ دقـت ونکړ، لسـتونه یې ګـډوډ، بې نظمه 
او نیمګـړي ثبـت کړل، چـې له همـدې ځایـه د ټاکنو 
د ورځـې پراخـې ګډوډۍ او سـردرګمۍ تـه الره هواره 
شـوه. د لسـتونو لـه ګـډوډ ثبـت سـربیره بلـه غلطي دا 
وشـوه چـې لسـتونه بیرتـه خپلو معینـو مراکزو ته سـم 
ونـه لیـږل شـول، بلکـې ډیر لسـتونه غلطـو مراکـزو ته 
ولیـږل شـول تـر دې چـې د کابـل ځینـي لسـتونه د 
خوسـت پـه ټاکنیـزو مراکـزو کـې راووتـل او د بامیانـو 

لسـتونه د هـرات غوریـان ولسـوالي ته رسـیدلی وو.
د ټاکنـو پـه ورځ تـر ټولـو اساسـي او زمانګیره سـتونزه 
همـدا پـه لسـت کـې د نومونـو پیدا کـول و، دا سـتونزه 
دومـره جـدي وه چـې د اکثـره مراکـزو تـر اتیـا فیصده 
ډیـر مراجعیـن ځکـه لـه رایـه اچولـو محرومیـدل چې 

پـه لسـتونو کـې یې نـوم موجـود نـه و او یـا یې نـوم نه 
پیـدا کیـده، واشـنګټن پوسـت ورځپاڼـې لیکـي چې د 
کابل ښـار پـه زړه کې پـه یوه مرکـز کې ۵۰۰۰ کسـانو 
نوملیکنـه کړې وه، مګـر د رای ګیرۍ د ورځـې تر پایه 
پـه کې یـوازې ۱۰۰ تنو رایې وکارولې. پـه ځینو مراکزو 
کـې تـر ماسپښـینه یـوازې پنځلس کسـان د رایـې  په 
د  چـې  ورکـړ  راپـور  رسـنیو  وو.  توانیدلـي  اسـتعمال 
حکومـت اجرائیـه رئیـس عبداهلل پـه خپله ځکـه بې له 
لسـت څخـه رایـه ورکـړه چې پـه هغـه مرکز کـې چې 
ده رایـه کارولـه، د هغـو نومونـو لسـت ورته اصـال لیږل 
شـوی نه و چې پـه )ع( توري پیلیږي. دغه راز  د اشـرف 
غنـي مرسـتیال  سـرور دانـش هـم نیـم سـاعت انتظار 
ویوسـت تـر څـو یې پـه لسـت کـې نـوم وموندل شـو. 
دلسـتونو ګـډوډي د رای ګیرۍ پروسـه په ټپـه ودروله 
او هغـه خلـک چـې ډیـر انتظـار یـې نـه شـوای کوالی 
بیرتـه له مراکزو څخه مایوسـه کورونو ته سـتانه شـول.

د رای ګیرۍ د مراکزو بند پاته کیدل
د ټاکنـو پـه ورځ بل لـوی شـکایت د ډیری مراکـزو بند 
پاتـه کیـدل او د کارمندانـو نـه شـتون و، پـه دې برخه 
کـې لویـه سـتونزه ځکـه رامنځتـه شـوه چـې د ټاکنـو 
کمیسـیون د معـارف کارکوونکي اسـتخدام کړي وو تر 
څو پـه په خپلـو مکاتبو او لیسـو کې د رایـو مراکز فعال 
کړي. خـو څرنګه چـې طالبانو  دمعـارف کارکوونکو ته 

د اسالمي امارت مجاهدینو د ټاکنو 
انتخابي پروسې د تعطیل  په ورځ د 
او سبوتاژ کولو لپاره  تر ۴۰۰ زیات 
او  کندز  په  کړل،  ترسره  بریدونه 
بریښنا  طالبانو  ښارونو  نورو  ځینو 
پروسه  ټاکنو  د  چې  کړه  قطع  هم 
سره  ستونزې  تخنیکي  پراخې  له  یې 
هم  بریدونو  پوځي  دې  کړه،  مخ 
خلک وویرول او ډیری خلک چې باید 
د  ټاکنو کې یې ګډون کړی وای  په 
سر د امن په خاطر په خپلو کورونو 

کې پاتې شول.
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ځانګـړی ګـواښ آمیـزه پیغـام نشـر کـړ چې 
لـه سیاسـي پروسـې دې لري اوسـي نـو ډیری 
معلمیـن او د معـارف کارکوونکـي دټاکنـو پـه 
ورځ دنـدې تـه حاضـر نه شـول چې پـه نتیجه 

کـې یـې ډیـر مراکز بنـد پاته شـول.

امنیتي خطرات 
د اسـالمي امـارت مجاهدینـو د ټاکنـو پـه ورځ 
د انتخابـي پروسـې د تعطیـل او سـبوتاژ کولـو 
لپـاره  تـر ۴۰۰ زیـات بریدونه ترسـره کړل، په 
کنـدز او ځینو نورو ښـارونو طالبانو بریښـنا هم 
قطـع کـړه چـې د ټاکنو پروسـه یې لـه پراخې 
تخنیکـي سـتونزې سـره مـخ کـړه، دې پوځي 
بریدونو هـم خلک وویرول او ډیـری خلک چې 
بایـد پـه ټاکنو کې یې ګډون کړی وای د سـر د 
امـن په خاطر پـه خپلو کورونو کې پاتې شـول.

بایومیټریک دستګاه
لـه ټاکنو څو اونـۍ وړاندې د سیاسـي ګوندونو 
اتحـاد لـه انتخاباتـي کمیسـیون نـه غوښـتنه 

وکړه چـې باید ټاکنـې د بایومیټریک سیسـتم له مخې 
ترسره شـي، د ټاکنو کمیسـیون ددې غوښـتنې د پوره 
کولـو لپـاره عجالتـا چینایـي بایومیتریـک دسـتګاوې 
وپیرلـې او پـه غیـر منظـم شـکل یې دغـه سیسـتم په 

ټاکنیـزه پروسـه کې ورشـامل کړ.
دغـې عاجلـې او نا سـنجول شـوې پریکـړې د ټاکنو په 
ورځ لویـې سـتونزې او خنډونـه وزیـږول، ځکـه اکثـره 
کارمندانـو تـه دا دسـتګاه نـوې وه او پـه کارولـو یـې نه 
پوهیـدل. هلتـه د ټاکنـو کمیسـیون دا خبـره ضروري 
مخـې  لـه  سیسـتم  همـدې  د  رایـې  بایـد  چـې  بللـه 
اسـتعمال شـي. دې سـتونزو یو بل تـه الس ورکـړ او د 

ټاکنـو پـه ورځ یـې ډیـر وخـت تلـف کړ.
د لوړو سـتونزو له امله د میزان د اته ویشـتمې ټاکنې په 
یـوه پیچلـې او له خنډونو ډکې پروسـه باندې واوښـتې، 
ډیـرو کمـو خلکـو دا نصیب درلـود، چې هم یـې ټاکنیز 
مرکـز پـه امنیتـي لحـاظ خونـدي وي، هـم پـه خپـل 
وخـت خـالص شـوی وي، هـم یـې نـوم پـه لسـت کې 
ومونـدل شـي، هـم یـې د بایومیتریـک پیچلې پروسـه 
پـه خیر انجام شـي او هـم له نورو سـتونزو پـه امن وي.
پـه حقیقـت کـې دغه ټاکنـې د ګـډوډۍ او بې شـمیره 

سـتونزو او خنډونـو لـه املـه دپخـوا هرکلـه په نسـبت 
ناکامـې او بـې نظمـه ټاکنـې وې، کـه لـوړو سـتونزو ته 
نظـر وکـړو نـو د اټـکل له مخـې به پـه دې ټاکنـو کې د 
ټولـو صندوق ته لویدیو رایو شـمیر سـل زره تـه هم ونه 
رسـیږي. ځکـه کله چې د اشـرف غنـي مرسـتیال رایه 
اچـول نیم سـاعت وخت نیسـي او د اجرائیـه رئیس نوم 
په لسـت کـې ورک وي، نـو د یوه عـام ګډونـوال به څه 

وي. حال 
رسـنیو د دې  پـه ځـای چې د حقیقـي رایـه ورکوونکو 
دشـمیر په اړه معلومات ورکړي، یوازې یې رایې ورکولو 
تـه د منتظـرو خلکـو د کتارونـو عکسـونه نشـرول، دغه 
کتارونـه ځکه دومـره اوږده و چې خلکو ته پـه ډیر ځنډ 
سـره نمبر رسـیده او هـر رایـه ورکوونکې باید په لسـت 
کـې د نـوم موندلو لپـاره نیم سـاعت انتظار کـړی وای.
دغـه ټاکنـې د پخـوا هـر کلـه پـه نسـبت ناکامـه او د 
ټاکنیـز کمیسـیون فعالیـت او مدیریـت د شـرم وړ و، 
لـه ټاکنو وروسـته رسـنیو د رامنځته شـوې رسـوایي د 
پټولـو لپـاره یـوازې دې بې اساسـه ادعـاء تـه زور ورکړ 
چـې څلـور میلیونـه کسـانو رایـې کارولـې دي. هغـه 
ادعـاء چـې لـوړو سـتونزو او خنډونـو تـه پـه پـام سـره 

محالـه او ناممکنـه بریښـي.

په حقیقت کې دغه ټاکنې 
شمیره  بې  او  ګډوډۍ  د 

دپخوا  امله  له  خنډونو  او  ستونزو 
نظمه  بې  او  ناکامې  نسبت  په  هرکله 
ټاکنې وې، که لوړو ستونزو ته نظر وکړو 
نو د اټکل له مخې به په دې ټاکنو کې د 
ټولو صندوق ته لویدیو رایو شمیر سل 
د  چې  کله  ځکه  رسیږي.  ونه  هم  ته  زره 
نیم  اچول  رایه  مرستیال  غني  اشرف 
ساعت وخت نیسي او د اجرائیه رئیس 
یوه  د  نو  وي،  ورک  کې  لست  په  نوم 

عام ګډونوال به څه حال وي.
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َ َعَليْهِ َفِمنُْهْم َمْن  »مَِن الُْمْؤمِنِيَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللَّ
لُوا تَبِْدیًا« ) االحزاب ۲۳( َقَضی نَْحبَُه َومِنُْهْم َمْن یَنْتَِظُر َوَما بَدَّ

در طول تاریخ همیشه بزرگ مرداني بوده اند که در راه اهداف 
واالي خود از هیج کوششي دریغ نورزیده اند و چه بسا جان 
گران بهاي خود را فدای   آرمان خود کرده اند و جان را به 

جان آفرین تسلیم کردند 
روزي به رحمۀ للعالمین محمد مصطفی خبر مردي رسید 
که به خالد الهذلي مشهور بود و براي به شهادت رسانیدن آن 

حضرت مردم را دعوت مي کرد.  
پیامبر عظیم الشأن اسام یکی از یاران جان نثار خود را به 
محضر خود فرا خواند و به ایشان فرمود:  خالد الهذلی من را 

آزار داده،  خالد الهذلی من را آزار داده.  
به  مرا  فدایت  به  اسام گفت: روحم  برکف  آن سرباز جان 

آنچه که می خواهید فرمان دهید.  
و  کردند  را صادر  الهذلی  قتل خالد  فرمان   اسام پیامبر 

فرمودند که به مکه برو و سر خالد الهذلی را برایم بیاورد.  
حضرت عبداهلل بن انیس رضی اهلل عنه بدون هیچ گونه تردد 
و  نهاد  دیده  روی  بر  را  محبوبش  پیامبر  فرمان  ای  دلهره  و 
فقط برای روشن شدن فرمود که من هرگز این مرد را ندیده 
ام و نمی شناسمش؟ نبی کریم  فرمودند:  نشانه آن مرد 

اینست که زمانی او را ببینی ترسی تو را خواهد گرفت.  
عرب به خالد الهذلی می گفتند : مرد هزار مرد )بخاطر قوت 

و تنومندی اش( 
اما اهل ایمان، بغیر از خداوند جبار از هیچ کسی نمی هراسند.

عبداهلل بن انیس آن سرباز مخلص و با تقوا، حرکت کرد تا 
به مکه رسید،  خالد الهذلی در منا،  چادری برپا کرده بود و 

مردم را برای نقشه شوم خود، جمع کرده بود.  
عبداهلل بن انیس همانند همکار و همفکر  خالد الهذلی نزد او 
رفت،  خالد هم از او اسقبال کرد و او را نشاند و بعد از چند 

روز او را به خود نزدیک کرد.  
عبداهلل بن انیس داخل چادر خالد الهذلی رفت و شمشیرش 

را آماده کرد و سر خالد را از تنش جدا کرد . 
عبداهلل بن انیس رضی اهلل عنه بعد از این که کارش را به اتمام 
رسانید به مدینه منوره بازگشت، و سر آن سگ را نیز بهمراه 

آورد،  قبل از رسیدنش به مدینه وحی از او سبقت گرفته بود 
و آنحضرت را خبر کرده بود.  

وقتی که رسول اهلل این سرباز رشید اسام را ماقات کرد 
خطاب به ایشان فرمود : همیشه چهره ات شاد باد،  این عصا 
را بگیر و نزد خودت نگه دار،  در روز قیامت با این تو را می 

شناسم،  کم هستند افرادی که اینگونه باشند.  
زمانی که عبداهلل بن انیس وفات کرد،  فرمان دادند که عصا 
را داخل کفن او قرار دهند تا دلیلی باشد براینکه نصرت اهلل 

و پیامبرش را کرده .
و  ند  وارد شده  دیگری  راه  از  اسام  این عصر دشمنان  در 
صدها اشخاص مزدور و وابسته به خود را در جوامع اسامی 
به وسیله زر و زور وارد کرده و به تمام قوت از آنها حمایت 
همه جانبه می کنند و چشمان خود را در مقابل تمام وحشی 

گری ها و ظلم های ضد بشری آنها بسته اند .
کشور عزیز ما هم بعد از اشغال شدن توسط شوروی سابق و 
در این سال های اخیر که تحت اشغال آمریکا و ناتوی صلیبی 
قرار گرفته مملو از مزدوران وابسته به بلوک های غرب و شرق 
شده است و این اجیران بخاطر راضی کردن اربابان خارجی 
شان از هیچ ظلم و ستمی برای ملت مظلوم کم نگذاشته اند.

رهروان   و  نیستند  مسلمانان خواب  که  بداند  کفر  دنیای  اما 
عبداهلل بن انیس ها آماده هستند تا خاک پاک افغان زمین را 

از لوث این کفتار صفتان و مفسدان پاک کنند .
سربازان دلیر امارت اسامی هم هزاران سرباز را به منظور نابود 
کردن سردمداران کفر و فتنه، تربیت کرده و هر لحظه منتظر 
هستند تا این سرزمین را از وجود این کفار و منافقین پاک گردانند 
و انتقام خون هزاران شهید بی گناه را از خونخواران بگیرند.  
دیروز قومندان محی الدین، امروز جنرال عبدالجبار قهرمان 
و جنرال عبدالرازق )و فردا یک جنایتکار دیگر( دست این 
این  از فرزندان بی گناه  نفر  به خون هزاران  جادان آغشته 
مرزوبوم است که ان شاءاهلل توسط عبداهلل بن انیس های زمان 
به هاکت رسیده و خواهند رسید و با مرگ این شیادان دل های 
هزاران نفر غرق در شادی و سرور گردیده و خواهد گشت.

هلل الحمد والمنه

در نقش قدم 

عبداهلل بن انیس – رضی اهلل عنه – 
ابو عمر بلوچی
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شهید غازی قاری عزم الدین تقبله اهلل :
شهید غازی قاری عزم الدین )تقبله اهلل( پسر سلطان علی 
تاله و  پاجمان ولسوالی  نواسهء سید محمد در روستای 
برفک والیت بغان در سال ۱۳6۲ خورشیدی چشم به 
جهان گشود. درس های ابتدای را در روستای خود آغاز 
ابتدایی علوم دینی را در زمان  کرد و سپس کتاب های 
حاکمیت امارت اسامی در دارالعلوم عربیهء کابل خواند. 
منطقهء  در  را  الشان  عظیم  قرآن  الدین  عزم  قاری  شهید 
ازان مدت  پاکستان( حفظ کرد، پس  )ایالت پنجاب،  لیه 
به  پختونخوا(  )ایالت خیبر  منطقهء سوات  در  چند سال 

فراگیری علوم متداول دینی پرداخت.

به شدت  افغانستان  در  نیروهای صلیبی   از حضور  وی 
به  ۲۰۰۷م  سال  در  که  بود  همان  برد،  می  روحی  رنج 
مناطق مرزی کشور سفر کرد و مدت 4۰ روز در مرکز 
تربیوی مجاهدین، تکتیک و تخنیک های جدید جهادی 
با  برفک  و  تاله  خود  ولسوالی  در  سپس  آموخت.  را 
مجاهدین امارت اسامی یکجا شد، وی در سال ۲۰۰۸م 
به والیت غزنی رفت و دران جا مدت چهار ماه به جهاد 
و مقاومت در برابر دشمن اشغالگر و مزدور ادامه داد. وی 
پس از یک وقفهء کوتاه در سال ۲۰۰۹م دوباره به غزنی 
رفت و این بار بر عاوه از اشتراک در چندین عملیات 
های جهادی، درس های نظامی را نیز دران جا فرا گرفت. 

افتخار داریم که در بخش دهم سلسلهء زندگان جاوید، سوانح و جزئیات زندگی چند تن از شهدای 
گلگون کفن و بی کفن ولسوالی تاله و برفک والیت بغالن را خدمت خوانندگان گرامی تقدیم می کنیم. 
ولسوالی تاله و برفک در شمال کشور و به ویژه در والیت بغالن از اولین مناطقی است که فرزندان 
دلیر آن، بر علیه لشکرهای متجاوز صلیبی در افغانستان به مبارزه و مقاومت مسلحانه پرداختند. این 
ولسوالی استراتژیک تا کنون سه بار به گونهء کامل از سوی مجاهدین امارت اسالمی فتح شده است 
و از پایگاه های قوی جهادی در منطقه به شمار می رود. هم اکنون نیز بیشتر ساحات ولسوالی تاله و 
برفک در سلطهء مجاهدین امارت اسالمی قرار دارد. تا هنوز ۴۲ تن از فرزندان راستین و فداکار این 
سرزمین جان های شیرین شان را در دورۀ جهاد کنونی برای استقالل کشور و حاکمیت سراسری 

نظام اسالمی قربان کرده اند.
سپاس ویژه از محترم مولوی عبدالحکیم حکمت و قاری محمد موسی )مسئول جهادی ولسوالی تاله و 

برفک( که در راستای تهیهء سوانح شهدا، صمیمانه همکاری نمودند.

زندگان جاوید
مرتب: حبیبی سمنگانی

 بخش ۱۰
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وی در جریان یکی از عملیات ها به شدت زخمی شد 
و مدت یک ماه در شفاخانه بستر شد. در سال ۲۰۱۰م، 
دوباره با تعدادی از رفقا به ولسوالی تاله و برفک تشکیل 
شد و بر عاوه از تاله و برفک، در ولسوالی های سیغان، 
کهمرد و شیبر والیت بامیان نیز خدمات جهادی انجام داد.
باالخره روزشنبه ۲6 سرطان ۱۳۸۹ خورشیدی مصادف 
ولسوالی  پلخمری  منطقهء  در  ۲۰۱۰م،  جوالیی   ۱۷ با 
دندغوری والیت بغان در جریان درگیری شدید با قوای 
نیروهای مزدور جام شهادت را نوش جان نمود. قابل ذکر 
بر شانه  را  اخرین معرکهء خود راکت  است که وی در 
داشت و پیش از شهادت یک تانگ دشمن آماج قرار داده 
از بین برده بود، اما پیش ازینکه تانگ دوم را از بین ببرد، 
هدف فیر دهشکهء دشمن قرار گرفت و در قسمت ران 
پای جراحت برداشت، اما در اثر ضیاع خون به سن ۲۷ 

سالگی جام شهادت را نوش جان نمود.

شهید صوفی محمد اقبال تقبله اهلل :
اقبال )تقبله اهلل( فرزند حاجی سید  شهید صوفی محمد 
قلم نواسهء شیر علی در روستای زیر باغ برفک ولسوالی 
تاله و برفک والیت بغان به دنیا آمد. شهید صوفی محمد 
اقبال بر ضد نیروهای متجاوز شوروی نیز جنگیده بود و 
مقاومت  و  دورۀ جهاد  آن  نامدار  و  پیشتاز  مجاهدین  از 
بود، در ساح های خفیف و ثقیل یکسان مهارت داشت و 
مسلکی بود، وی در زمان جهاد شوروی یک طیارۀ جیت 

روسی را توسط موشک راهدار از بین برده بود.
هرگاه مجاهدین امارت اسامی فعالیت های جهادی را در 
برابر امریکایی های اشغالگر و مزدوران آنان در ولسوالی 
از  اقبال  محمد  صوفی  شهید  کردند،  آغاز  برفک  و  تاله 
اولین کسانی بود که در عملیات های جهادی این ولسوالی 
عما سهم گرفت. نیز در عملیات بر نیروهای »نیو زیاند« 
که از اولین عملیات های مجاهدین بر نیروهای خارجی 
در شمال کشور بود نقش داشت. این عملیات در منطقهء 
بامیان صورت  چهار راهی سنگپر ولسوالی شیبر والیت 
گرفت، سپس در یک عملیات کامیاب دیگر در روستای 
بود،  سهیم  نیز  بامیان  والیت  کهمرد  ولسوالی  شورباق 
درین عملیات یک تانگ خارجی ها کاما از بین رفته بود 

و ۸ تن عساکر خارجی کشته شدند.
اقبال باالخره روز پنجشنبه ۵ جوزا  شهید صوفی محمد 
در  ۲۰۱۱م،  اپریل   ۲6 با  مصادف  خورشیدی   ۱۳۹۰
اثر  بر  بغان  والیت  دوشی  ولسوالی  زرغهء  روستای 
بمباران وحشیانهء طیارات امریکایی جام شهادت را نوشید.

شهید مفتی رفیع اهلل تقبله اهلل :

شهید مفتی رفیع اهلل پسر محمد ابراهیم نماینده در روستای 
به  دیده  بغان  والیت  برفک  و  تاله  ولسوالی  قرۀ  پشت 
جهان گشود، وی درس های ابتدایی را تا درجهء رابعه 
خواند،  خود  منطقهء  در  عبدالقادر  صاحب  مخدوم  نزد 
سپس به کشور همسایه پاکستان سفر کرد و متباقی علوم 
متداول دینی را در کراچی فرا گرفت. سند فراغت را از 
دارالعلوم احسن العلوم )کراچی( به دست آورد و کورس 
افتاء را نیز در کراچی خواند. شهید مفتی صاحب پس از 
تکمیل روند آموزشی، به مبارزه و مقاومت علیه اشغالگران 
و مزدوران آنان پرداخت. آن پیکر علم و حیا و شخصیت 
و  بخشید  زینت  را  جهاد  داغ  سنگرهای  سرشت،  نیک 
حاکمیت نظام اسامی را هدف حیات مستعار خود قرار داد.
شهید مفتی رفیع اهلل باالخره روز پنجشنبه ۹ جوزا ۱۳۹۲ 
خورشیدی مصادف با ۳۰ می ۲۰۱۳م، در طی یک کمین 
دشمن در سردرۀ فرنجل )غوربند، والیت پروان( با سیزده 

تن از رفقای خود به شهادت رسید.

شهید مفتی حیات اهلل تقبله اهلل :
شهید مفتی حیات اهلل )تقبله اهلل( فرزند محمد عوض که 
رفیق دائمی و همیشگی شهید مفتی رفیع اهلل – تقبلهما 
شریک  باهم  ابتدایی  های  درس  در  تنها  نه  بود،   – اهلل 
بودند بلکه دورۀ حدیث را نیز در یک مدرسه خواندند و 
یکجا دستار سفید فضیلت را به سر نمودند. سپس یکجا 
در  دوشادوش همدیگر  و  نمودند  تکمیل  را  افتاء  درس 
و  یکجا  باالخره  و  رزمیدند  مقاومت  و  سنگرهای جهاد 

همزمان به شهادت رسیدند و راهی سفر آخرت شدند. 
شاعری چه زیبا سروده است :

ز رهروان که رفاقت ز خلق ببریدند
رفیق جوی که نتوان به راه تنها رفت

مجاهد استشهادی شهید قاری امرالدین تقبله اهلل :
فرزند  اهلل(  )تقبله  امرالدین  قاری  استشهادی  شهید 
عبدالمجید در روستای پشتهء شهیدان ولسوالی تاله و برفک 
والیت بغان به دنیا آمد. درس های ابتدایی را در مکتب 
و مدرسهء روستای خود خواند. سپس به پاکستان رفت و 
روند آموزشی اش را مدت چند سال دران جا به پیش برد.
شهید قاری امرالدین تقبله اهلل روز جمعه ۳ جوزا ۱۳۹۲ 
نتیجهء  در  ۲۰۱۳م،  اپریل   ۲4 با  مصادف  خورشیدی 
حملهء استشهادی بر مرکز استادان و مربیان استخبارات 
امریکایی در منطقهء شهر نو ، حوزۀ چهارم شهر کابل به 

مقام شهادت نائل گردید.
تقبلهم اهلل جمیعا
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ارکان اسالم
احمد: السالم علیکم ورحمة الله وبرکاته

جان  احمد  الله،  ورحمة  السالم  وعلیکم  الله:  عبد 
خوب هستی؟

احمد: بلی الحمد لله، خوب هستم عبد الله جان. 
عبد الله: کجا بودی؟

احمد: مکتب بودم و همین حاال آمدم.
را  چی  مکتب  در  امروز  خوب،  بسیار  الله:  عبد 

آموختی؟ 
مکتب  در  را  مهم  موضوع  یک  بسیار  امروز  احمد: 
خواندیم. استاد ما امروز ما را ارکان اسالم را درس 
داد و گفت که ارکان اسالم پنج است: اول کلمه، دوم 

نماز، سوم روزه، چهارم زکات و پنجم حج. 
می  مکتب  هم  من  که  کاش  خوب،  بسیار  الله:  عبد 

رفتم و این چیزهای خوب را یاد می گرفتم.
که  گفت  ما  استاد  فهمی  می  جان  الله  عبد  احمد: 
فهمیدن ارکان اسالم بسیار مهم است و هر مسلمان 

باید آنرا بداند.
ضروری  اینقدر  که  وقتی  جان  احمد  خیر  الله:  عبد 
است بیا کمی همرایم بنشین و برایم تکرار کن تا من 

هم یاد بگیرم و مسلمان خوب شوم.
احمد: درست است، بیا که بنشینیم و تکرار کنیم.

گنجشکک ابو ُعمیر
ابو ُعمیر یک طفل سه ساله، هوشیار و با ادب بود. او در 
پرنده گگ  ابو عمیر یک  منور زندگی می کرد.  مدینهء 
زیبا داشت. نام پرندهء او نُغیر بود. ابو عمیر پرندهء خودرا 
خیلی دوست داشت و هر روز برای آن آب و نان می داد 
و با آن بازی می کرد. یک روز وقتی ابو عمیر از خواب 
برخاست، رفت بسوی نغیر تا آن را آب و نان بدهد مگر 
دید که مریض است. ابو عمیر خیلی جگرخون شد و نغیر 
را در بغل خود گرفت. در همین هنگام رسول اهلل صلی اهلل 
علیه وسلم آمد و دید که ابو عمیر پرنده را در بغل گرفته 
علیه  اهلل  اهلل صلی  رسول  است.  نشسته  غمگین  خیلی  و 
وسلم از او پرسید که ای ابو عمیر، نغیر چطور هست؟ ابو 
عمیر از اینکه رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم احوال نغیر 
را پرسید خیلی خرسند شد. چند روز بعد وقتی رسول اهلل 

صلی اهلل علیه وسلم دوباره ابو عمیر را دید و اورا دربارهء 
نغیر پرسید، ابو عمیر خودرا به بغل رسول اهلل صلی اهلل 

علیه وسلم انداخت و گریه کنان گفت که نغیر مرد. 

برس دندان
اطفال عزیز من برس دندان تان هستم. شما میدانید که 
رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم مسلمانان را به نظافت و 
پاکی امر کرده است. پاک کردن دندان ها نیز از جمله 
نظافت و پاکی است. در زمان رسول اهلل صلی اهلل علیه 
وسلم برس دندان نبود و آنها دندان های خودرا با مسواک 
پاک می کردند. رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فرمودند 
که اگر بر امت من سختی نمی بود من آنان را امر می 

کردم تا دندان های خودرا در هر نماز مسواک بزنند.
من می خواهم دندان های شما را پاک و نظیف بسازم. در 
سر من خارهای نرم وجود دارد که به آن میشود داخل 
دندان های تان پاک شود. اکثر اطفال مرا خیلی دوست 
دارند و هر شب استفاده می کنند و پس پاک کرده و در 
جایم می گذارند. مگر بعضی از اطفال مرا خوش ندارند. 
آیا می دانید که با این اطفال چی می شود؟ دندان های 
شان خراب می شود. پدر جان آن ها را نزد داکتر می 
برد و داکتر در دهن شان پیچکاری می کند و دندان های 
زیبای شان را می کشد. بعد از آن، این طفلک های زیبا بد 

شکل می شوند و اطفال دیگر بر آن ها می خندند. 
پس با من دوست باش ... مرا هر روز استفاده کن ... تا 

دندان هایت پاک، نظیف و صحت مند باشد.

افغانستان
نام وطن ما افغانستان است. افغانستان یک کشور اسالمی 
است و اکثریت مردم آن مسلمان هستند. مردم ما اسالم 
را دوست دارند و می خواهند تا حکومت افغانستان نیز 
اسالمی باشد. مردم ما غیرتمند و شجاع هستند و غالمی 
بیگانه ها را قبول نمی کنند. اگر کسی بخواهد کشور ما را 
اشغال کند مردم ما در مقابل آن جهاد می کنند تا آنرا از 

کشور و خانه خود خارج کنند.

گرداننده: محمد عمار رستاقی

ش اولصفحه وژیه شیر بچه اهی هندوکش
بخ
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آنچه عیان است، چه حاجت به بیان است.
امللروزه تمللام مللدال هللای افتخللاری در سللطح کشللور 
و همچنللان در سللطح بیللن المللللی بللر مبنللای سیاسللت 
مللی چرخللد؛ نلله حقیقللِت آنچلله کلله مللدال بایللد بلله آن 

تعلللق بگیللرد.
بلله طللور مثللال بلله رئیللس جمهللور میانمللار  »آنللگ 
سللان سللوچی« بخاطللر »مبللارزۀ غیللر خشللونت آمیللز 
بللرای دموکراسللی و حقللوق بشللر« مللدال بیللن المللللی 
صلللح نوبللل داده شللد کلله قاتللل هللزاران مسلللمانان 
روهنگیایللی اسللت و هللزاران مظالللم وحشللتناکی را در 
حللق مللردم بللی دفللاع میانمللار از سللوختِن زنللده، زنللده 
در آتللش گرفتلله، تللا قتللل عللام کللودکان و کهنسللاالن و 
غیللره، بللکار بللرده اسللت، کلله بللر هیللچ کسللی ایللن خبر 
مخفللی نیسللت، یللا مثللا : دادن مللدال صلللح نوبللل بلله 
»بللاراک اوبامللا« رئیللس جمهللور پیشللین آمریللکا بخاطللر 
»تللاش فوق العللاده در تقویللت دیپلماسللی بین المللللی 
و ترغیللب بلله همللکاری میللان مردمللان« کلله در دوران 
حکومتللش صدهللا هللزار مسلللمان را در افغانسللتان و 

عللراق بلله خللاک و خللون کشللید.
از ایللن کلله بگذریللم و نزدیکتللر بیائیللم، جنللرال قهرمللان 

یکللی از کمونیسللت هللای سللابقه دار بللود، کلله صدهللا 
نفللر از مللردم عللام مللا را زمانللی کلله در راس وظیفلله 
هللای حکومتللی در دوران کمونیسللت هللا بللود کشللت؛ 
و مظالللم زیللادی را در قندهللار و هلمنللد مرتکللب شللد؛ 
کلله بللر اسللاس همیللن وحشللتهای بی باکانلله از طللرف 

اربابللان خللود بلله لقللب قهرمللان مسللمی شللد !!!
جنللرال رازق نیللز یکللی از وحشللی تریللن چهللره  هللای 
مشللهور در کشللتار خللاص و عللام ملللت مظلللوم خللود 
بللود. بخصللوص در قندهللار، صدهللا نفللر را بللا انللواع 
شللکنجه  هللا و کشللتارهای بللی پرسللاِن خللود بلله قتللل 
رسللاند؛ بسللیاری را زنللده بلله پشللت ماشللین هللا کشللان 
کشللان شللکنجه میکللرد؛ زندانهللای مخفللی داشللت کلله 
از انللواع شللکنجه  هللای روحللی و روانللی در آن اسللتفاده 
مللی گرفللت، کسللانی اقللرار مللی کننللد کلله بللزور از مللا 
اقللرار مللی گرفللت کلله بگوئیللم طالللب هسللتیم و گللر نلله 
مللا را شللکنجه  هللای دور از حیللا کلله گفتنللش مناسللب 

نیسللت مللی داد!!!
آیا قتل کردن مردم بی دفاع قهرمانیست ؟

آیللا زیللر چتللر آمریکائیللان بللر خانلله  هللای مللردم و 
ملللت خللود چاپلله زدن قهرمانیسللت؟

قهرمانان ملي یا خائنان ملی ؟
محمد داود مهاجر
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آیللا شللکنجه کللردن محبللوس و بنللدِی مظلللوم 
قهرمانیسللت؟

آیللا خارجللی هللا را بلله خانلله هللای مسلللمانان 
در نیملله شللب بللردن قهرمانیسللت؟

آیللا بللی باکانلله ریختللن خللون مردمللان بللی 
دفللاع، قهرمانیسللت؟

اگللر قهرمانللی در اینهللا باشللد پللس بایللد 
حجللاج بللن یوسللف را بلله عنللوان یللک 

قهرمللان یللاد کللرد !!!
پللس بایللد قاتللل حضللرت حسللین رضللی اهلل 

عنلله، یزیللد را بلله قهرمانللی یللاد کللرد !!!!
پللس بایللد بسللیاری از خائنیللن ملللت هللا را 

لقللب قهرمللان داد !!!
واژه هللا را چپلله مللی خواننللد، مللدال هللا را 
برعکللس مللی دهنللد، افتخللارات را بلله خائنیللن 
مللی بخشللند و قهرمانللان واقعللی را تروریسللت 
مللی نامنللد. چللون سیاسللت شللان ایللن تقاضللا 
را مللی کنللد، چللون بنللای حکومللت شللان بللر 

همیللن چشللم بنللدی  هللا اسللت.
از اعمللال قهرمانللهء جنللرال رازق چیسللت ؟ آیا 

مللزدور بللودن آمریللکا قهرمانیسللت ؟ آیللا در و دروازۀ 
خانه هللای مللردم ملکللی را شکسللتن قهرمانیسللت؟

قهرمانللی نلله اینسللت کلله رازق هللا کردنللد، بلکلله ایللن 
خیانللت ملللی اسللت و خیانللت اسللامی.

نللام دیورنللد فقللط یللک بهانلله ای اسللت کلله بللا آن مللی 
خواهنللد قهرمانللی را برایللش بتراشللند و اینچنیللن اش 

جلللوه دهنللد.
بزرگتریللن خیانللت شللان همیللن بللس اسللت کلله ضللد 
اشللغالگران قیللام نکردنللد؛ حللاال چلله برسللد کلله در 
صللف اشللغالگران بایسللتادند و جللان خللود را در صللف 
اشللغالگران از دسللت بدهنللد و دیکته هللای آنللان را 

بللرای اهللداف مهللم شللان بنویسللند !!!
خائنللان ملللی آنانللی انللد کلله بللا اشللغالگراِن شللهر و 
کشللور خللود هللم دسللت مللی شللوند، زود اسللت کلله 
تاریللخ بلله قضللاوت بنشللیند و شللما مللی توانیللد از تاریخ 
بپرسللید کلله همللکاران در صللف اشللغالگران قهرماننللد 
یللا خائنللان !!! بللله، معلللوم اسللت کلله خیانللت بلله 
خانللهء خللود، بسللیار شللرم آورتللر اسللت از خیانللت بلله 

همسللایه خللود. 
 اینهللا بلله گفتلله قللرآن کریللم کسللانی انللد کلله دشللمنان 

اهلل را بعنللوان دوسللت گرفتلله انللد و لللذا از جملللهء آنللان 
گشللته و بللا آنللان حشللر خواهنللد شللد ... و مللن یتولهللم 

منکللم فانلله منهللم .
آگاه و خبردار!  

کسللانی کلله بللا اهللل باطللل دوسللتی دارنللد چلله در 
حیللات و چلله بعللد از مللرگ شللان، بایللد ایللن نللوع 
طرفللداری و محبللت را قطللع کننللد و گرنلله مللورد 
ابتللای الهللی واقللع شللده  انللد و نبایللد ایللن موضللوع را 
آسللان بلله پندارنللد؛ زیللرا پیغمبللر اکللرم صلللی اهلل علیلله 
و آللله و سلللم مللی فرمایللد کلله: " الَْمللْرُء َمللَع َمللْن أََحللبَّ 
" هللر شللخصی بللا همللان جماعتللی حشللر میشللود کلله 

بللا او دوسللتی دارد.
لللذا آنهائللی کلله از مظالللم ایللن جانیللان خبللر ندارنللد 
خبللر دار شللوند و اگللر توجلله ندارنللد متوجلله شللوند 
کلله خللود را در عللذاب الهللی دچللار نکننللد بللا دوسللتی 
و محبللت کسللانی کلله دشللمن خدایند و دشللمن رسللول 

خللدا و دشللمن مسلللمانان انللد.
خداونللد متعللال قربانللی نوجللواِن حافللظ قللرآن را بلله 
درگاهللش قبللول کنللد کلله مسلللمانان را از شللرارت 

چنیللن جنایتکارانللی نجللات بخشللید.

از کمونیست های  جنرال قهرمان یکی 
مردم  از  نفر  صدها  که  بود،  دار  سابقه 
عام ما را زمانی که در راس وظیفه های 
بود  ها  کمونیست  دوران  در  حکومتی 
و  قندهار  در  را  زیادی  مظالم  و  کشت؛ 

هلمند مرتکب شد.

ها  مدال  خوانند،  می  چپه  را  ها  واژه 
به  را  افتخارات  دهند،  می  برعکس  را 
خائنین می بخشند و قهرمانان واقعی را 
تروریست می نامند. چون سیاست شان 
این تقاضا را می کند، چون بنای حکومت 
است. بندی  ها  چشم  همین  بر  شان 
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که  را  خود  وحشیانهء  استراتژی  ترامپ  هرگاه  گذشته،  سال 
اعان  بود  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  افزایش  با  همراه 
کرد، از سوی اشرف غنی و ادارۀ او استقبال گرم شد. اشرف 
غنی در سخنرانی خود در نشست عمومی سازمان ملل گفت 
: »ما از این استراتژی، که اکنون ما را در مسیر اطمینان بخشی 
هاست  سال  افغانستان  مردم  کنیم.  می  استقبال  دهد  می  قرار 
اند«. غنی  به آمریکا چشم دوخته  در جستجوی چنین عزمی 
امیدوار بود که ترامپ با افزایش نیروها، بمباران ها، عملیات 
های شب هنگام و تقویهء ادارۀ مزدور می تواند مقاومت آزادی 
زورگویی  که  حالی  در  بکند.  سرکوب  را  ها  افغان  خواهانهء 
است. داشته  ناگواری  عواقب  همواره  ها  افغان  برابر  در 

بمباران  انداخت،  کار  به  را  خود  توانایی  و  نیرو  همه  ترامپ 
یافت،  افزایش  سابقه  بی  شکل  به  شبانه  های  عملیات  و  ها 
نیروهای  که  داد  خبر  خود  راپور  یک  در  پوست  واشنگتن 
تا  ترامپ(  جنگی  استراتژی  آغاز  )یعنی  اگست  از  امریکایی 
انجام  افغانستان  در  هوایی  حملهء  هزار  دو  ۲۰۱۷م  دسمبر 
نیز  ۲۰۱۸م  سال  در  ها  بمباران  افزایش  سلسلهء  است،  داده 
که  کرد  اعتراف  اخیر خود  راپور  در  یوناما  یافت، حتی  ادامه 
امسال ۵۲  اول  ماه  اثر حمات هوایی در 6  تلفات ملکی در 
شد  می  بینی  پیش  چنانکه  اما  است.  یافته  افزایش  صد  در 
یکسال  از  پس  ترامپ  شد،  ناکام  باالخره  هم  استراتژی  این 
نمی  پیروز  نظامی  راه  از  که  کرد  درک  را  تلخ  واقعیت  این 
داد. نشان  انعطاف  طالبان  با  مستقیم  گفتگوهای  به  بناًء  شود، 

این وادار شدند که  به  باالخره  امریکایی ها )به ویژه ترامپ( 
بدون ادارۀ دست نشانده کابل، با طالبان به گونهء مستقیم حرف 
بزنند. زیرا ادارۀ کابل با همه همکاری ها و پشتیبانی های امریکا 
و جهان غرب نتوانست اهمیت و افادیت نقش خود را ثابت 
بکند و حتی نتوانست برنامه ها و توطئه های را که امریکا به 
سرپرستی مالی و مادی خود در اختیار رژیم گذاشته بود )مثا 
: تحصن ها، نشست های نمایشی، فشارهای مذهبی و…….( 
مؤثر ثابت بکند. ناکامی ها و رسوایی های رژیم در عرصه های 
سیاسی و نظامی از نگاه هیچکسی مخفی نمانده است. امریکا از 
ابتدا می دانست که ادارۀ کابل توان مندی گفتگو برای حل معضل 
افغانستان را ندارد. اما برای ضیاع وقت و فریب دادن جامعهء 
کابل  اختیار  بی  ادارۀ  به  )ظاهراً(  را  مذاکره  موضوع  جهانی، 
سپرده بود. اما پس از شکست فاش در عرصهء نظامی به واقعیت 
پذیری رو آورد و وارد گفتگوی مستقیم با امارت اسامی شد.

چند روز پیش، وزارت امور خارجهء ادارۀ کابل از عدم اشتراک 
در نشست مسکو خبر داد، ادارۀ کابل ادعا دارد که چون این 
نشست به رهبری ادارۀ کابل صورت نمی گیرد، لهذا از اشتراک 
در آن خودداری می کند. در حالی که این واقعیت را همه می 
دانند که برای اشتراک درین نشست از امریکا اجازه نیافته است.

امریکا در سالهای گذشته با مصارف ملیون ها دالر، ده ها نشست 
های بین المللی به اصطاح به رهبری ادارۀ دست نشانده کابل 
در شهرهای بزرگ جهان برگزار نموده است، سوال اینست که 
آن نشست ها چه نتیجه ای مثبت داشته است ؟ یگانه چیزی که 
ازان نشست ها به یاد مردم مانده است مطالبهء پول و تقاضای 
به  بوده و بس. پول و همکاری های که  همکاری های مالی 
اندازۀ ملیاردها دالر سرازیر شد و لیکن سودی آن نه به مردم 
رسید و نه به کشور. پول و همکاری های که بر ضد افغان ها 
و برای ترویج فساد صرف شد و یا هم به کیسه های غداران و 
خائنان رفت. آیا آن نشست ها دست آورد دیگری داشته است 
؟ هرگز نه. اگر رهبری این یک نشست مسکو به ادارۀ فاسد 

کابل سپرده نشد، چه تاوان و زیانی داشت ؟
و چند روزی  عارضی  برای حل  نه  اسامی  امارت  بالمقابل، 
)یعنی مطالبات مادی و مالی(، بلکه برای حل اساسی و دائمی 
منطقه  مهم  کشورهای  با  ویژه  به  جهانیان  با  کشور،  معضلهء 
وارد گفتگو شده است، امارت اسامی از طریق چنین نشست 
ها به جامعهء جهانی روشن می سازد که حل جنجال افغانستان 
در اعزام عساکر اضافی، تداوم اشغال و تشدید بمباران ها و 
عملیات های شبانه نیست. افغان ها زمانی به امنیت و آرامش 
واقعی می رسند که قدرت های بزرگ جهانی به ویژه امریکای 
اشغالگر از اهداف شوم خود در افغانستان دست بردار شوند 
و از خاک افغانستان به حیث پایگاه نظامی خود در برابر افغان 
ها و کشورهای منطقه بهره برداری نکنند. بلی، صدها ملیارد 
دالری که ظاهراً به نام افغان ها به افغانستان آمد و در حقیقت 
به کیسه های  یا  استعمارگرانه خرج شد و  به اهداف شوم و 
کند.  نمی  را حل  ها  افغان  مشکل  رفت،  رژیم  فاسد  مقامات 
واقعیت اینست که بر آنچه طالبان پافشاری دارند، بهترین گزینه 

برای حل مشکل افغان ها است.
فرمایشی  و  نمایشی  های  نشست  به  که  کابل  ادارۀ  و  امریکا 
عادت کرده اند، هیچگاه جرات ندارند موقف طالبان از زبان 
طالبان به جهانیان برسد. آن ها همواره کوشیده اند طالبان را 
الحمد،  هلل  اما  بکنند.  معرفی  سیاسی  فراست  و  منطق  از  دور 
فعالیت های دفتر سیاسی امارت اسامی در قطر در قدم اول 
آزاد در  اشتراک طالبان در چنین نشست های بی طرف و  و 
نه  کابل  ادارۀ  و  ها  امریکایی  که  است  ثابت ساخته  دوم  قدم 
و  منطق  سیاست،  عرصهء  در  بلکه  نظامی،  عرصهء  در  تنها 
دیالوگ نیز توان مقابله با طالبان را ندارند. از همینست که به 
بهانه های غیر معقول و توجیه ناپذیر با نشست مسکو مقاطعه 
امروز  چنانکه  بکند  درک  را  حقیقت  این  باید  امریکا  کردند. 
از  نجات  برای  روزی  است،  شده  مستقیم  گفتگوهای  امادۀ 
آورد. ها هم رو خواهد  به چنین نشست  افغانستان  منجاب 

نوشته: مخدوم حبیبی صاحب

نشست مسکو؛ موقف منطقی و برد سیاسی طالبان
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ماه اگست ۲۰۱۸:
بتاریخ ۳ اگست عساکر اشغالگر و داخلی در هنگام چاپه 
بر قریۀ اودی ولسوالی خوگیانی والیت ننگرهار 4 فرد 

ملکی را شهید و زخمی کردند.
بتاریخ ۸ اگست عساکر اشغالگر و کماندوی های داخلی 
ترینکوت  مربوط  تازه  نبی جان و شهرک  ادۀ محمد  بر 
 ۲۵ چاپه  جریان  در  زدند،  چاپه  اروزگان  والیت  مرکز 
باب دوکان )کتب خانه، پی سی او، پرزه جات، خوراکه 
و  کرده  چور  را  بود(  فروشی  تیل  دوکانهای  و  فروشی 
آتش زدند، که ۳۲ هزار لیتر و ۳۰ عراده موتر را حریق 
کردند، همچنین ۲۵۰ مسافر را شب هنگام چور کردند 
که در میان این افراد یکتن بنام موالداد بود که همراه خود 
۷۵ لک روپیه داشت و با این پول از بازار محل گوسفند 

می خرید و به شهر قندهار برده می فروخت.
منطقۀ  بر  اشغالگران  درون  حملۀ  در  اگست   ۱۳ بتاریخ 
ماشین قلعه ولسوالی سیداباد والیت میدان وردک ۳ تن 
اهلل، شنبه گل  بنام های رحمت  اعضای یک خانواده  از 
و مصطفی به شهادت رسیده و ۲ فرد داوود یک باشندۀ 

قریه بنام های عتیق اهلل و سمیع اهلل زخمی شدند.
قریۀ  بر  داخلی  عساکر  و  اشغالگران  اگست   ۱۳ بتاریخ 
لوگر چاپه زدند که در  کنداب ولسوالی خوشی والیت 
از  تن   ۸ و  زدند  آتش  را  ملکی  موترهای  چاپه  جریان 

باشندگان قریه را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۱4 اگست اشغالگران و عساکر داخلی مشترکًا در 
جریان چاپه ساحات کال قلعه، شیوان و سجویی مربوط 
بمبار کردند که  زیان  باالبلوک والیت فراه را  ولسوالی 
های مالی سنگینی به مردم ملکی و باشندگان وارد آمده 
تعداد  و  شهید  نیز  ملکی  هموطنان  از  تن   ۱6 و  است، 

زیادی زخمی شدند.
بتاریخ ۱۵ اگست اشغالگران خانه های ملکی را در منطقۀ 
دوآبی ولسوالی چهلگزی والیت فاریاب بمبار کردند که در 
نتیجه بشمول زنان و کودکان ۱۰ تن شهید و زخمی شدند.
بتاریخ ۱۵ اگست عساکر اشغالگر و داخلی بر قریه حاتم 
خیل در منطقۀ بادام قول ارغندی باال در ولسوالی پغمان 
والیت کابل چاپه زدند، در جریان چاپه دروازه های خانه 
ها را با بمب منفجر کرده و بزور وارد خانه ها شده و 
مردم و لت و کوب کردند، آنها ۵ تن از باشندگان ملکی 

قریه را شهید و ۸ تن دیگر را دستگیر و با خود بردند.
قریۀ  بر  داخلی  عساکر  و  اشغالگران  اگست   ۱۷ بتاریخ 
پتاخیل ولسوالی سیداباد والیت میدان وردک چاپه زدند 
و در جریان چاپه یک مسجد و دو باب خانه را تخریب 

و ۱۵ تن از باشندگان قریه را دستگیر و زندانی کردند.
بتاریخ ۱۹ اگست عساکر داخلی مهتمم یک مدرسۀ دینی 
والیت  قرمقول  ولسوالی  مربوطات  در  را  او  دریور  و 

فاریاب به شهادت رساندند.

جنایات 
جنگی

اشاره: از آنجائیکه بارها دشمنان جنایتکار امریکایی و عساکر داخلی در افغانستان مرتکب جنایت 
و سلسله آدم کشی می شوند و ملت عزیز ما متاسفانه بخاطر سانسور حقایق در رسانه ها از جنایت 
های هولناکی که بر سر هموطنان شان می آید چندان مطلع و آگاهی الزم را به دست نمی آورند؛ اداره 
مجله حقیقت بر آن شد که مثل شماره های اولیه خود، بطور خالصه و فشرده از هر دو ماه برجسته 
ترین جنایت های دشمن را غرض معلومات خوانندگان عزیز خود ارایه نماید، تا دلیل مبارزه حق طلبانه 

مجاهدان و رادمردان راه عزت و آزادی با خواندن جنایت های دشمن بر همه هویدا و آشکار شود.

ترتیب: حافظ سعید
 )اگست و سبتمبر ۲۰۱۸ میالدی(
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بتاریخ ۲۰ اگست در نتیجۀ بمباران طیارات اشغالگران بر 
ساحۀ قشاق تپه ولسوالی جمعه بازار والیت فاریاب ۸ 
تن از هموطنان ملکی شهید و ۳ تن دیگر زخمی شدند.

یک  اشغالگران  طیارات  بمباری  در  اگست   ۲4 بتاریخ 
غزنی  والیت  مقر  ولسوالی  خیل  اصغر  قریه  در  مسجد 

تخریب گردید.
بتاریخ ۲۸ اگست اشغالگران و عساکر داخلی در جریان 
چاپه بر منطقه لوری شاوبی مربوط ولسوالی شاولیکوت 
والیت قندهار ۱۰ فرد ملکی را شهید و 4 تن دیگر را 

زخمی کردند.

از ماه سبتمبر ۲۰۱۸:
میادی   ۲۰۱۸ روان  سال  سبتمبر  ماه  ماه  اول  بتاریخ 
اشغالگران و عساکر داخلی در منطقه کوزبهار ولسوالی 
خوگیانی والیت ننگرهار چاپه زدند که در جریان تاشی 

۱۱ تن از هموطنان ملکی را شهید کردند.
بتاریخ ۳ سبتمبر شب هنگام اشغالگران و عساکر داخلی 
باشندگان ملکی در منطقۀ گاری ولسوالی  بر خانه های 
حصارک والیت ننگرهار چاپه زدند و در هنگام تاشی 
خانه ها بشمول زنان و کودکان ۹ تن را به شهادت رسانده 

و  ۳ تن دیگر را زخمی کردند.
بتاریخ 4 سبتمبر اشغالگران بر قریه های ورسک و علم 
خیل در منطقه تنگی دره ولسوالی سیداباد والیت میدان 
وردگ چاپه زندند و در جریان چاپه، دروازه های خانه 
اجناس  تاشی  هنگام  در  کردند.  منفجر  بمب  با  را  ها 
حریق  را  مردم  موترهای  و  دزدیده  را  نقد  پول  قیمتی، 
کردند. اشغالگران همچنین پل مواصاتی بین ورسک و 
پل علم را با با مصرف دها هزار دالر جور شده بود، را 
تخریب منفجر کردند و در آخر 4 تن از باشندگان ملکی 

منطقه را دستگیر و با خود بردند.
بتاریخ ۵ سبتمبر عساکر داخلی در ساحۀ گروچ ولسوالی 
گفته  اساس  بر  که  کردند  لغمان عملیات  بادپش والیت 
از  تن  این عملیات عساکر ۱۱  در  باشندگان محل  های 
باشندگان ملکی منطقه را به شکل دسته جمعی به شهادت 

رساندند.
بتاریخ ۱6 سبتمبر اربکی ها بر خانه های باشندگان ملکی 
در منطقه سید خیل ولسوالی ورممی والیت پکتیکا هاوان 
فیر کردند که در نتیجه بشمول زنان و کودکان ۸ تن از 

اعضای یک خانواده شهید شدند.
بتاریخ ۱۷ سبتمبر اشغالگران و عساکر داخلی بر منطقۀ 
ودیسار ولسوالی خوگیانی والیت ننگرهار چاپه زدند که 
در نتیجه ۱6 تن از هموطنان ملکی را به شهادت رساندند.
بتاریخ ۱۷ سبتمبر اشغالگر و عساکر داخلی در منطقه چتو 

ولسوالی دهراود والیت ارزگان در جریان چاپه اسباب 
و لوازم خانه و مواد خوراکی را در خانه های مردم آتش 

زده و یک فرد ملکی را شهید کردند.
بتاریخ ۱۸ سبتمبر عساکر داخلی بر ساحۀ ابردی در منطقه 
پای ناو مربوط ترینکوت مرکز والیت ارزگان هاوان فیر 
به  کردند که بر ساحات مسکونی اصابت کرده و منجر 
شهادت 6 دختر و  زخمی شدن ۲ کودک خردسال گردید.
اشغالگران  طیارات  بمباران  نتیجۀ  در  سبتمبر   ۲۰ بتاریخ 
بر قریۀ نورزی در ولسوالی سمکنی والیت پکتیا 4 فرد 

ملکی شهید و ۱4 کودک زخمی شدند.
بتاریخ ۲۰ سبتمبر اشغالگران و عساکر داخلی مشترکًا بر 
چاپه  ننگرهار  شیرزاد والیت  ولسوالی  آب  منطقه سرخ 

زدند، ۱۹ تن از افراد ملکی را شهید کردند.
بتاریخ ۲۳ سبتمبر قوای حکومتی در جریان عملیات در 
را  ملکی  فرد   ۵ فراه  والیت  خاکسفید  ولسوالی  مناطق 

شهید و تعداد زیادی را زخمی کردند.
بازار  کانتینر  و  بغل  سره  مناطق  در  سبتمبر   ۲۳ بتاریخ 
ولسوالی میوند والیت قندهار عساکر اشغالگر و نیروهای 
اسپیشل فورس عملیاتی را انجام دادند. براساس گفته های 
باشندگان ملکی  و مردم محل در این عملیات عساکر ۱۰ 
تن از افراد ملکی را به شهادت رسانده و اجساد ۲ تن را 
باشندگان قریه را دستگیر  از  آتش زدند. عاوتًا ۲۱ تن 
کردند. در این عملیات به مردم ملکی زیان های زیادی 

وارد گردیده است.
بتاریخ ۲۷ سبتمبر طیارات اشغالگران یک موتر ملکی را 
در منطقۀ سقه کوتل بین ولسوالی المار و قیصار بمباران 
به  موتر  در  سوار  ملکی  مردم  تمام  نتیجه  در  که  کرد 

شهادت رسیدند.
اسپیشل  نیروهای  و  اشغالگر  عساکر  سبتمبر   ۲۸ بتاریخ 
برنوزاد  منطقه  در  ملکی  های  خانه  بر  داخلی  فورس 
ولسوالی نوزاد والیت هلمند چاپه زدند که پس از چاپه 
به  منجر  که  کردند  بمباران  را  مسجد  یک  و  حویلی   ۲

شهادت ۱۰ تن از باشندگان ملکی منطقه گردید.
بازار  مربوطات  در  محلی  عساکر  سبتمبر   ۳۰ بتاریخ 
ولسوالی دالرام والیت نیمروز ۲ زن را در فیر مستقیم به 

شهادت رساندند.

منابع:
رادیوی بی بی سی، آزادی، آژانس اسامی افغان، پژواک، 
ویب سایت های خبریال، لر و بر، نن تکی آسیا و بینوا.
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اظهارات سخنگوی امارت اسالمی در رابطه 
به حمله مجاهدین به ولسوالی جاغوری غزنی

حمالت کوبنده مجاهدین امارت اسالمی شب گذشته 
علیه  غزنی  والیت  جاغوری  ولسوالی  مربوطات  در 
و  کابل  اداره  علیه  حمالت  و  دشمن  نظامی  مراکز 

غالمان امریکا می باشد.
است  قوم  کدام  علیه  نه  نخواسته  این حمالت خدای 
در  ما  هموطنان  مذهب،  یا  قشر  کدام  علیه  هم  ونه 
ولسوالی جاغوری به خصوص هموطنان قوم هزاره و 
اهل تشیع ما متوجه دسیسه چند تن مفسدین و حلقه 
بگوشان امریکا که در کابل نشسته اند، باشند که خدای 
نخواسته حمالت مجاهدین را علیه مردم تلقی نه کنند.

علیه  تمام کشور  در  مثلیکه  اسالمی  امارت  مجاهدین 
مزدوران و حلقه به گوشان امریکایی حمالت را انجام 
میدهند و آنها را به کیفر اعمال خیانت به دین و کشور 
شان می رسانند، همچنان در ولسوالی جاغوری و سائر 
همچو  نیز  کابل  اداره  تسلط  تحت  مانده  باقی  مناطق 

حمالت را ادامه خواهد دادند.
منطقه  عام  مردم  و  اهالی  با  اسالمی  امارت  مجاهدین 
که از اداره کابل حمایت نه می کنند، به زندگی عادی 
به  نیستند  فعال  نظامی  در صف  و  میدهند  ادامه  خود 
آنها کاری ندارند، سر، مال و عزت آنها مثل سر، مال 
کدام  آنها  علیه  هیچ کس  و  است  مجاهدین  عزت  و 

تعرض نخواهد کرد.
مناطق  تمام  و  جاغوری  ولسوالی  شریف  مردم  ولی 
این حرف  متوجه  کابل  اداره  تسلط  مانده تحت  باقی 

باشند که چند تن از غالمان امریکایی که در ۱۸سال 
گذشته کشور را در گرو امریکایها داده اند، بر کرسی 
ها نشسته و دالر امریکایی را حیف ومیل می کنند، آنها 
به  آنها  و حمالت  مجاهدین  درمودر  که  خواهند  می 
آهالی منطقه و مردم عام ذهنیت نادرست بدهند و آنها 

را علیه مجاهدین تحریک کنند.
مردم باید این دسیسه مفسدین را خنثی نموده و هیچ 
به  عملیات  زمانیکه  باشند،  نداشته  مجاهد  از  هراس 
داخل  خود  های  خانه  در  مردم  رسد  می  آنها  مناطق 
به  مال شد، مجاهدین  نور  بمانند، زمانی که وضعیت 
آنها اعالم خواهد کردند که به زندگی خود ادامه دهند.

با  مقابله  حالت  در  بدست  اسلحه  کسانی  اگر  ولی 
مجاهدین دیده شدند آنها دشمن محسوب می شوند و 

با آنها رفتار نظامی خواهد شد.
ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی امارت اسالمی

۱۴۴۰/۲/۲۹هـ ق
۱۳۹۷/۸/۱۶هـ ش ــ

۲۰۱۸/۱۱/۷م

اظهارات سخنگوی امارت اسالمی در 
مورد نشست مسکو

به تاریخ ۹ نومبر سال جاری میالدی، یک کنفرانس در 
مورد افغانستان در مسکو، پایتخت روسیه برگزار می 

گردد.
محمد  )الحاج  اسالمی  امارت  نفری  پنج  هیئت  یک 
شیخ  حنفی،  عبدالسالم  مولوي  ستانیکزی،  عباس 
ضیاء  مولوی  دالور،  الدین  شهاب  مولوی  الحدیث 

اعالمیه اه و ایپم اهی رسمی امارت اسالمی افغانستان
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الرحمن مدنی و الحاج محمد سهیل شاهین( نیز در این 
کنفرانس شرکت می کنند. درین مورد، نکات چندی 

قابل یادآوری است :
۱ : نمایندگان امارت اسالمی در این کنفرانس موقف 
به  افغانستان  اشغال  پایان  مورد  در  را  اسالمی  امارت 

اشتراک کنندگان روشن و واضح می سازند.
مذاکرات  هیچگونه  جهتی  هیچ  با  نشست  این   :  ۲
نیست، بلکه راه و روش مسالمت آمیز برای حل قضیهء 

افغانستان تالش می کند.
هیچگونه  کابل  ادارۀ  هیئت  با  نشست،  این  در   :  ۳

مذاکرات صورت نمی گیرد.
۴ : رهبری این کنفرانس به دست ادارۀ کابل نمی باشد.

امارت  این نشست، حیثیت جهانی  اشتراک در  با   :  ۵
اسالمی دیگر هم قوی می گردد.

اسالمی  امارت  دیپلوماتیک  تالشهای  گونه  این   :  ۶
سیاسی  عرصهء  در  اسالمی  امارت  که  اینست  بیانگر 
نیز نیروی است که سیاست و پالیسی فعال، روشن و 

مستقل دارد.
ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی امارت اسالمی

۱۴۴۰/۲/۳۰هـ ق
۱۳۹۷/۸/۱۷هـ ش ــ ۲۰۱۸/۱۱/۸م

اعالمیهء امارت اسالمی در مورد شهادت 
موالنا سمیع الحق صاحب

با تاسف فراوان خبر شدیم که مهتمم دارالعلوم حقانیه و 
عالم برجستهء کشور پاکستان موالنا سمیع الحق صاحب 
از سوی افراد نا معلوم به شهادت رسید، انا هلل و انا الیه 

راجعون.
امارت اسامی شهادت موالنا سمیع الحق صاحب را برای 
تمام امت مسلمه و به ویژه ملت مسلمان پاکستان ضایعهء 

بزرگ و جبران ناپذیر می داند.
حزب  صاحب،  موالنا  گرامی  خانوادۀ  به  مورد  درین 
جمعیت علمای اسام پاکستان، تمام حلقات دینی و امت 
مسلمه از اعماق قلب مراتب تسلیت عرض می دارد، از 
خداوند متعال برای شهید موالنا صاحب جنت الفردوس، 
امت  و  پاکستان  مردم  دینی،  متعلقین، قشر  اقارب،  برای 

مسلمه صبر جمیل و اجز جزیل مسئلت دارد.
شهید موالنا سمیع الحق صاحب تمام زندگی اش را در 
بخش های تعلیمی و سیاسی به خدمت دین وقف کرده 

بود و درین راستا به شهادت رسید.
خدمات و رفاقت وی با مردم مظلوم افغانستان در برابر 
تهاجم اتحاد شوروی و اشغال امریکایی فراموش ناشدنی 
مردم  مظلومیت  نعرۀ  و  گفت  می  حق  همواره  است، 

افغانستان را استقبال می کرد.
امارت اسامی به نمایندگی از ملت مسلمان خود در مورد 
شهادت شهید موالنا سمیع الحق صاحب ابراز غمشریکی 
و  جزا  قاتان  برای  متعال  خداوند  بارگاه  از  و  کند  می 

رسوایی بزرگ مسئلت دارد.
حملهء قاتانه بر موالنا سمیع الحق صاحب بدون شک کار 
دشمنان اسام بود، آن ها نمی خواستند که یک شخصیت 
اهلل(  )رحمه  الحق  سمیع  موالنا  همچون  مصمم  و  قوی 
درس بیداری به امت مسلمه بدهد، بناًء بسیار بزدالنه به 

شهادت رسانیدند. اللهم اغفره و ارحمه و تجاوز عنه.
امارت اسامی افغانستان

۲4/۲/۱44۰هل ق
۱۱/۸/۱۳۹۷هل ش لل ۲۰۱۸/۱۱/۲م

پیام عالیقدر امیرالمؤمنین به مردم در 
مورد نماز استسقاء

برادران محترم !
ما و شما الحمدهلل بر دین مبارک اسام باور و عقیده 
دین  این  هستیم،  مقدس  راه  این  پیروان  و  داریم 
ابتای  و  مشکل  هر  آسانی  و  حل  برای  خداوندی 
باید  که  دارد  خاصی  احکام  و  هدایات  ها،  انسان 

مسلمان ها انجام بدهند.
قحطی یا خشک سالی یک ابتای الهی است که بر 
انسان ها نازل می گردد. در زمان پیامبر اکرم صلی اهلل 
نیز  علیه وسلم در سال ششم هجرت، مدینهء منوره 
با خشک سالی مواجه شد، رسول اهلل صلی اهلل علیه 
وسلم مسلمان ها را به نماز استسقاء امر کرد، رسول 
اهلل صلی اهلل علیه و سلم و مسلمان ها عجز خود را به 
بارگاه خداوندی پیش کردند. نماز استسقاء خواندند 
و توبه و استغفار کردند و خداوند متعال باران رحمت 

را فرود آورد.
اکنون که کشور ما افغانستان و دیگر مناطق نزدیکی، با 
آزمون خشکسالی دچار است، مردم برای کشت های 
باغ های شان در حال  ندارند، فصل ها و  خود آب 
انسان ها، حیوانات و مخلوقات  خشک شدن است، 
با  بارندگی  و  آب  کمبود  اثر  در  پروردگار  مختلف 

مشکات زیادی مواجه هستند.
چنانکه استسقاء یک عمل مسنون است و دعاء، تضرع 
نزول رحمت  پروردگار سبب  در حضور  استغفار  و 
کنم  می  توصیه  گرامی  هموطنان  تمام  به  بناًء  است، 
که برای استسقاء بیرون شوید و این عمل مسنون را 
به هدف طلب باران ادا بکنید. خداوند متعال در قرآن 
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کریم در چند جا این حقیقت را بیان کرده است که 
استغفار و طلب آمرزش از پروردگار سبب بارندگی 

می گردد، مثا :
َماَء  »َویَا َقْومِ اْستَْغفُِروا َربَُّکْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ یُْرِسِل السَّ
تَتََولَّْوا  َواَل  تُِکْم  ُقوَّ إِلَی  ًة  ُقوَّ َویَِزْدُکْم  مِّْدَراًرا  َعَليُْکم 

ُمْجرِمِيَن« ) سورۀ هود ۵۲(
ترجمه : و ای قوم من! آمرزش طلبید از پروردگار، 
بفرستد  تا  او،  بسوی  کنید  رجوع  توبه(  )با  سپس 
را  شما  بیفزاید  و  پیوسته  بارانی  شما  بر  آسمان  از 
همچون  مشوید  روگردان  و  شما  قوت  همراه  قوتی 

گناهگاران.
یُْرِسِل   )۱۰( َغَفّاًرا  َکاَن  إِنَُّه  َربَُّکْم  اْستَْغفُِروا  »ُقْلُت 
َماَء َعَليُْکْم مِْدَراًرا )۱۱( َویُْمِدْدُکْم بَِأْمَواٍل َوبَنِيَن  الَسّ
)۱۲سورۀ  أَنَْهاًرا«  لَُکْم  َویَْجَعْل  َجنَّاٍت  لَُکْم  َویَْجَعْل 

نوح(
از  بکنید  طلب  گناهان  آمرزش  گفتم  پس   : ترجمه 
پروردگار خود، به تحقیق اوست بسیار آمرزنده ، تا 
بفرستد ابر را بر شما بارندۀ پی در پی، و زیادت کند 
برای شما اموال و فرزند و بدهد شما را بوستان ها و 

پدید آرد برای شما جوی ها.
بناًء باید برادرهای مسلمان در پهلوی لحاظ همه شرایط 
استسقاء، باید از خداوند متعال بسیار مغفرت بخواهند 
این  متعال  خداوند  تا  بکنند،  دعا  تضرع  به  بسیار  و 
ابتا را از ما دور بکند و باران رحمت را فرود بیاورد.
دربار  به  را  توبه و دعاهای مسلمانان  متعال  خداوند 

خود قبول بکند. آمین یا رب العالمین.
زعیم امارت اسامی امیرالمؤمنین شیخ الحدیث 

مولوی هبة اهلل آخندزاده
۲۱/۲/۱44۰هل ق

۸/۸/۱۳۹۷ هل ش لل ۲۰۱۸۱۰/۳۰م

اعالمیه امارت اسالمی در مورد رهایی 
محترم الحاج مال عبدالغنی برادر

امارت  پیشین  معاون  که  بگوییم  باید  شادمانی  با 
نه  از  که  برادر  عبدالغنی  ما  الحاج  محترم  اسامی 
)۹( سال به این سو در کشور پاکستان زندانی بود، از 

زندان رها شده است.
امارت اسامی در مورد این دست آورد بزرگ به تمام 
ملت، مجاهدین و مخلصین خود مبارک باد می گوید 
و برای الحاج ما برادر آخند عمر طوالنی و توفیق 

بیشتر برای خدمت دین مسئلت دارد.
واقعًا بزرگان امارت اسامی در جریان مبارزه و جهاد، 

با آزمون ها و تکالیف بزرگی مواجه شده اند، اما اینکه 
ثابت قدم مانده اند، صبر کرده اند و هر تکلیف را برای 
رضای پروردگار و استقال کشور عزیز خود متقبل شده 
اند، باعث افتخار است. از خداوند تعالی برای بزرگان، 
از هر  که  داریم  مجاهدین و هموطنان خود مسئلت 
گونه مصیبت ها نجات یابند، خداوند متعال استقال 
بکند. ما  نصیب  را  اسامی  نظام  حاکمیت  و  کشور 
شویم  یادآور  باید  ها  مسلمان  تمام  برای خوشحالی 
که محترم ما برادر آخند از صحت کامل برخوردار 
است و دیگر اینکه برای رهایی وی هیچگونه معامله  
تنها دعاهای ملت  نگرفته است،  و وساطت صورت 
ذریعهء  متعال  خداوند  رحمت  و  نصرت  و  مظلوم 

نجات وی شده است.
امارت اسامی افغانستان

۱44۰/۲/۱6هل ق
۱۳۹۷/۸/۳هل ش لل۲۰۱۸/۱۰۲۵م

اظهارات سخنگوی امارت اسالمی در 
مورد تحریم بزرگان امارت اسالمی

راپورها به نشر رسیده است که وزارت خزانهء امریکا 
بزرگان  از  بعضی  بر  عربی  کشورهای  از  شماری  و 
اقتصادی  های  تحریم  اصطاح  به  اسامی  امارت 

وضع کرده اند.
هیچ یکی از بزرگان یاد شدۀ امارت اسامی با امریکا 
معاملهء اقتصادی ندارند، بناًء این تحریم ها نمایشی 

و بی تاثیر است.
مسئلهء  که  نمی خواهد  یا  امریکا  کار  چنین  با  ثانیًا، 
شود،  حل  تعقل  و  تفاهم  گفتگو،  راه  از  افغانستان 
بلکه هنوز هم از گزینهء زور و فشار که هیچ نتیجه 
ای در هفده سال گذشته نداشته است کار می گیرد، 
امریکا  دولت  داخل  در  عمیق  اختافات  اینکه  یا  و 
وجود دارد و بعضی حلقات نمی خواهند که مسئلهء 

افغانستان بسوی حل برود.
شدت  به  را  امریکا  اقدام  گونه  این  اسامی  امارت 
حقوق  و  آزادی  از  علنی  سرپیچی  و  کند  می  تقبیح 

مشروع و مسّلم انسان ها در جهان می داند.
از  امریکا یکبار دیگر صدا می کند که  بر دولت  نیز 
تاش های بی جا و تبلیغاتی منصرف شود، واقعیت 
ها را درک بکند، با مسائل عاقانه برخورد بکند و از 

گام های منفی خودداری بکند.
همچنان آن کشورهای عربی که با امریکا درین اقدام 
اشارۀ  به  که  زیبد  نمی  ها  آن  برای  هستند،  شریک 
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امریکا بر کشورهای اسامی و شخصیت های مسلمان 
تحریم وضع بکند.

آن  مردم  است،  مستقل  و  آزاد  کشور  یک  افغانستان 
نیز آزاد و مستقل اند و برای بدست آوردن استقال 
و آزادی شان مبارزۀ مشروع می کنند و امریکایی ها 
را به این مجبور می سازند که حقائق را بپذیرند و به 

اعمال ظالمانهء شان نقطهء پایان بگذارند.
یگانه راه حل تفاهم، تعقل و پذیرفتن حقائق است. 
کنند،  می  فکر  دیگری  های  راه  به  ها  امریکایی  اگر 

مسئولیت عواقب بد آن به دوش خود می باشد.
قاری محمد یوسف

سخنگوی امارت اسامی
۱44۰/۲/۱۵هل ق

۱۳۹۷/۸/۲هل ش لل ۲۰۱۸/۱۰/۲4م

اعالمیه کمیسیون نظامی امارت اسالمی 
در مورد انتخابات نام نهاد پارلمانی

تمام هموطنان گرامی آگاه هستند که کشور اسامی ما 
افغانستان از هفده سال به این سو زیر اشغال امریکا 
قرار دارد. کافران محارب همه اختیارات این کشور را 
اند، حتی عملیات های خودسرانهء  در دست گرفته 
نظامی انجام می دهند، پایگاه های نظامی می سازند، 
حریم فضایی افغانستان را کنترول می کنند و اختیار 
نیز  را  مزدور  رژیم  بلندرتبهء  مقامات  نصب  و  عزل 

دارند.
هدف از پروسه ای که به نام انتخابات پارلمانی زیر 
نیروهای  که  اینست  گیرد  می  صورت  اشغال  چتر 
اشغالگر می خواهند اجیران پروردۀ خود را به منصب 
تقنینی ادارۀ اجیر برسانند، تا باز هم سند تمدید اشغال 
خود را به دست بیاورند و هم برای تعمیل دیگر اراده 

های شیطانی شان ازان ها استفاده بکنند.
امریکا  منافع  برای  باالخره  گذشته  انتخابات  چنانکه 
وزیر  سوی  از  آن  نهایی  فیصلهء  و  شد  برده  کار  به 
خارجهء امریکا جان کیری در سفارت امریکا صورت 
گرفت، باور در مورد این انتخابات نام نهاد نیز اینست 
که از اول تا اخیر یک پروسهء امریکایی است، زیرا 
نه  و  ندارند  باوری  پروسه  این  بر  بالعموم  ها  افغان 
اما اشغالگران  به اشتراک دران عاقمندی دارند.  هم 
اند، از چند ماه به  صدها ملیون پول را صرف کرده 
این سو برای آن تبلیغات می کنند و برای اجرای آن 
از هیچگونه تاشهای نظامی، تبلیغاتی و سیاسی دریغ 

نمی کنند.

بین بردن هر گونه دسیسه  از  چنانکه خنثی کردن و 
هر  ایمانی  و  دینی  وجیبهء  اشغالگر  کافران  های 
مسلمان است، کمیسیون نظامی امارت اسامی بر تمام 
از سهم گیری در  هموطنان گرامی صدا می کند که 

پروسهء امریکایی بنام انتخابات جداً اجتناب نمایند.
مجاهدین امارت اسامی اراده دارند که همه راه های 
مواصاتی خورد و بزرگ را در روز انتخابات مسدود 
بناء هموطنان گرامی درین روز در خانه های  کنند، 
شان باشند و هیچگونه وسایط را به سرک ها و جاده ها 
بیرون نکشند، ما نمی خواهیم که به مردم ملکی زیانی 
باشندگان  ویژه  به  و  گرامی  هموطنان  از  بناء  برسد، 
شهرها می خواهیم که از اشتراک در انتخابات و دادن 

رای خود داری کنند.
هیچ کسی خانه ها، مهمانخانه ها، مکاتب، مدارس، 
مساجد، کلینک ها و کارمندان خود را به اختیار منتظمین 
استخباراتی  های  تیم  نگذارند،  شوم  پروسهء  این 
امارت اسامی این همه جریان را به دقت مراقبت می 
کند و عاملین آن را تعقیب می نمایند. شما می دانید 
اشغالگران  فریبندۀ  انتخابات دسیسهء  بنام  ای  پروسه 
خود  نظامی  اشغال  آن  توسط  خواهند  می  که  است 
درین  اشتراک  بخشند.  مشروعیت  را  مزدور  رژیم  و 
در  کمک  و  متجاوز  اشغالگران  با  همکاری  پروسه 
تطبیق دسیسه های آن ها است و این کار هم از لحاظ 
ما  ملی  های  ارزش  با  هم  و  است  ناروا  عمل  دینی 
متصادم می باشد. بناًء هوطنان گرامی باید با هوش و 

محتاط باشند و خود را ازین پروسه دور نگهدارند.

کمیسیون امور نظامی امارت اسامی افغانستان
۱۰/۲/۱44۰هل ق

۲۷/۷/۱۳۹۷هل ش لل ۲۰۱۸/۱۰/۱۹م
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! ـــشده  رپرپ  من  باغ  اهی  غنـــچه  دیـــگر  بار 

منش دد  وحشــــیـان  رکدند  حمله  دیـــگر  بار 

ماردم  بار دیــــگر رب فلک ــــشد آه و ــــسوز 

وقت شیخ  زد  لب  هب  خاموشی  مهر  دیگر  بار 

کفر  ِ دست  از  شده  وریان  ام  خاهن  دیـگر،  بار 

خون هب  گلگون  شده  بابایم  ریش  دیـــگر  بار 

ــفروخت رب  آتش  نمرود   ِ لشــــکر 
دیگر   ِ بار 

صلیب ی  جنگی  جت  افکند،  بمب  دیگر  بار 

مسلمین
 ِ عموم  رب  یــسکر  رزیند  می  بمب 

عجـیـن خونم  با  رگدید  من  انن  دیــــگر  بار 

قوی بی حد  دشمنت  نگشته  رهزگ  »راشدا« 

! شده  رت  اپکش   ِ خون  با  طفلـــکم 
اهی  جاهم 

! شده  رس  بی  شان  ازدست  من  افغان   ِ کودک 

! شده  رک  گوشش  دو  ره  از  خلق  جمله  تأسف  با 

! شده  اخگر  تکه  چون  زمان  این  وایمان  دین 

! شده  کســتر 
خا خاک،  با  قلم،  و  کیف  و  دفتر 

! شده  احمر  ی  الهل  چون  اش  عماهم  و  جاهم 

! شده  آرذ  این   ِ رغق  یــــسکر  ارباهیم   ِ فوج 

! شده  پیــــکــر  و  رد  بی  ما  مسجد  دیگر  بار 

! شده  سنگر  طالب  نــگاهش  اندر  اپک  طفل 

! بدرتشده  هم  زره  از  ازدستشان  من  عیِش 

! شده  رگ  نمایان  بهرش  بسی  ایمانت  ضعف 

غنچه های پرپر

راشد مبارز

تۀ راته  شې  بیابان  شم،  لېونی  چې  زه 

رنځور شم  تندې  له  یا  شم  خمار  یا  چې  زۀ  

راپسې راټولې  شي  چې  غرمې  ټکندې 

مړه ډېوه  بله  رانه  کړي  توپان  او  شي  شپه 

یاران شي  چې  کینه  په  رخه،  په  سره  ما 

کفار کفار  ټول  راته  شي  وطن  چې  کله 

الروي اوښکو  د  دوه  ته  لېمو  شي  راچې 

روغ چې شم، تڼۍ مې د ګرېوان شې راته ته

جام راوړې، ساقي مې شې، لقمان شې راته ته

ته راته  شې  باران  شېبو  شېبو  په  راشې، 

جار دې شم، د ستورو ډک اسمان شې راته ته

پیر مې شې، پاچا مې شې، جانان شې راته ته

مینه مې شې، لمونځ مې شې، اذان شې راته ته

ته راته  شې  کاروان  ګلو  سرو  د  وخاندې، 
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ای وطن سنگر گزین کوهسارانت شوم
کشتۀ راه خدا، در دشت و دامانت شوم
خاک پاکت سرمۀ چشمم شود چون توتیا

مامن پر افتخارم جان بقربانت شوم
من شدم پرودۀ آغوش پر مهرت وطن

عندلیب باغ و بستان و بهارانت شوم
زاب و خاک و هم هوای دلکشت کردم نمو

فخر دارم، زمرۀ آن راه مردانت شوم
قامت زیبای تو خم شد ز دست ملحدین

خار چشم خاین و خصم غدارانت شوم
در راه آزادیت کوشم ز جان و دل مدام

تو دژ اسالمی من، کاش دربانت شوم
گشت احمر کابل و هم الله گون شهر هرات

من فدای رهروان و پاکبازانت شوم
بهر حفظت می خزم بر هر محاذ و سنگری

پاسبان لوگر و هلمند و پروانت شوم
در فراقت روز و شب از غصه می سوزم چو شمع

مرزدار بلخ و بغالن و بدخشانت شوم
مردم باغیرتت کرده قیام در راه حق

همنوای ملت و قوم مسلمانت شوم
از جهاد بر حق ما در جهان باطل شکست

تو امیر لشکری من مرد میدانت شوم
زادگاهم ده یحیی کشورم افغانستان

همرکاب مخلصان و پاسدارانت شوم

يوسف گم گشته بازآيد به کنعان غم خمور

کلبه احزان شود روزي گلستان غم خمور

اي دل غمديده حالت به شود دل بد مکن

وين سر شوريده باز آيد به سامان غم خمور

گر هبار عمر باشد باز بر ختت مچن

چتر گل در سر کشي اي مرغ خوشخوان غم خمور

دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت )نگشت(

دائما يکسان نباشد حال دوران غم خمور

هان مشو نوميد چون واقف نه اي از سر غيب

باشد اندر پرده بازيهاي پنهان غم خمور

اي دل ار سيل فنا بنياد هسيت بر کند

چون تو را نوح است کشتيبان ز طوفان غم خمور

در بيابان گر به شوق کعبه خواهي زد قدم

سرزنشها گر کند خار مغيالن غم خمور

گر چه مزنل بس خطرناک است و مقصد بس بعيد

هيچ راهي نيست کان را نيست پايان غم خمور

حال ما در فرقت جانان و ابرام رقيب

مجله مي داند خداي حال گردان غم خمور

حافظا در کنج فقر و خلوت شبهاي تار

تا بود وردت دعا و درس قرآن غم خمور

غم مخور!ای وطن

حافظ علیه الرحمه

مولوی جهید
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